




(Sûre: 1)
FATİHA SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir ve 
7 âyettir.

Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile (başlıyorum).

1,4— Hamd, âlemlerin 
Rabbi, Rahmân, Rahim ve 
kıyamet gününün sahibi bu
lunan Allah’a mahsustur (1).

5,7— (Allah’ım) ancak sa
na ibadet (kulluk) ederiz ve 
yalnız senden yardım dileriz. 
Bizi doğru yola, nimetlerine 
erdirdiğin kimselerin yoluna 
eriştir, hışma uğrayanların 
ve sapmışların yoluna değil 
(âmin) ( 2 ) .

(1) Açıklamalar:
a) “Allah” lafzı, “Tanrı” diye ter- 

ceme edilemez. Çünkü, “Tanrı” ke
limesi, lâfza-i celâl’in değil, “ilâh” 
kelimesinin karşılığı olabilir.

b) Âlemler'den muradı insan, cin, 
melek, hayvan ve diğer yaratılmış
ların hepsidir.

c) “Rahmân”, dünyada bütün kul
larına; “Rahim”, âhirette yalnız 
mü'minlere acıyan ve esirgeyen de
mektir.

d) "Âmin”. Bu kelimenin mânâsı 
“Öyle olsun, kabul et" demektir.

(2) Ebû Hüreyre (r.a.)'den. Pey
gamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Na
mazı zatım ile kulum arasında ikiye 
böldüm; kuluma da dilediğimi veri
rim. Kul (namazda), “Hamd âlemle
rin Rabbi olan Allah’a mahsustur” 
dediğinde, Allah Teâlâ, “Kulum ba
na hamdetti” , der. Kul, (O Allah), 
“Rahmân ve RahînT’dir dediği vakit, 
Allah Teâlâ, “Kulum beni senâ etti” 
der. Kul, “Ceza gününün maliki” de
diğinde, Allah Teâlâ, “Kulum beni 
şeref ve yücelik ifade eden kelime
lerle andı” der. Bir defasında da, 
“Kulum her şeyi bana bıraktı” de
miştir. Kul, “ Ancak sana ibadet ve 
kulluk eder, yalnız senden yardım 
dileriz” dediğinde Allah Teâlâ, “Bu, 
benimle kulum arasındadır; kuluma 
da dilediğini veririm” der. Kul, “Bizi 
doğru yola hidâyet et, nimetlendir- 
diğin kimselerin yoluna; gadabma 
uğramış olanlarla sapıtmış olanların 
yoluna değil!” dediğinde, Allah Te
âlâ, “Bu, kuluma aittir; kuluma da 
dilediğini veririm” der.” (Müslim. 
Ebu Davud, Tirmizi, Neseî. Tac Ter
cümesi. c.4, sh. 69. Hadîs no: 96).



(Sûre: 2)

EL-BAKARA SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir.
286 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Elif, Lâm, Mim (1).
2— Bu kitapta (Allah tara

fından gönderildiğinde) hiç
şüphe yoktur. Takva sahip
leri için doğru yolu gösteren
dir.

3— (O takvâ sahipleri ki)
onlar gayba inanırlar, nama
zı dosdoğru kılarlar, kendile
rine verdiğimiz rızıktan (Allah 
yolunda) harcarlar.

4— Onlar (o kimselerdir 
ki,) sana indirilen Kitab a da, 
senden önce indirilenlere de 
inanırlar. Âhirete de kesin 
olarak onlar inanırlar.

5— işte Rablerinin yolun
da olanlar bunlardır. Saade
te erecek olanlar da bunlar
dır.

(1) Açıklamalar:
Kur’ân-ı Kerim’in 29 sûresinin ba

şında yer alan “Elif, Lâm, Mim”, 
“Elif, Lâm, Râ”, “Yâ Sîn” ve benzeri 
harfler müteşabihtir. Bunlara “el- 
Hurufü’l-mukattaa” denilir. Bunla
rın delâlet ettiği mânâları Allah'dan 
başka kimse bilmez.

Takvâ: Allah’ın azabından ve in
şam sürükleyecek günahlardan sa
kınmaktır. Takvâ sahiplerine  
“Müttakî” denilir. Meâlde geçen kü
für kelimesi “İnkâr” mânâsında 
olup, dilimizde kullanılan “Sövme” 
ile karıştırılmamalıdır. “Küfretti” 
diye geçen kelime “Kâfirlik etti ve
ya inkâr etti” mânâsında kullanıl
maktadır.
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6— Şüphesiz ki, küfredenleri başlarına gelecek azapla kor- 
kutsan da korkutmasan da onlarca birdir. İnanmazlar.

7— Allah, onların kalblerine ve kulaklarına mühür basmıştır. 
Gözlerinin üstünde (manevi) perde vardır (Hakkı görmez
ler). Onlar için büyük bir azap da vardır.

8— insanlardan bazıları, 'Biz Allah’a ve âhiret gününe 
inandık”  derler. Halbuki inanmış değillerdir.

9— (Bunlar) Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. 
Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.

10— Kalblerinde (inançsızlık) hastalık vardır. Allah da 
(Kur’ân’ı indirmekle) hastalıklarını artırmıştır. Yalan söyleye- 
geldikleri için onlara acıklı bir azap vardır.

11— Kendilerine "Yeryüzün
de bozgunculuk yapmayın”  de
nildiği zaman, “ Bizler ancak ıs
lah edicileriz”  derler.

12— iyi bilin ki, asıl bozgun
cular kendileridir; ama (bunun) 
şuuruna erişemezler.

13— Onlara, “ İnsanların 
inandığı gibi siz de iman edin”  
denilince, “ Biz de o beyinsizle
rin inandığı gibi mi inanacağız?” 
derler, iyi bilin ki, asıl beyinsiz
ler kendileridir; fakat bilmezler.

14— iman edenlere rastladık
ları vakit, “ iman ettik” derler. 
Şeytanları (kendilerini aldatan 
dostlan) ile başbaşa kalınca, 
“ Biz sizinleyiz. Biz onlarla sade
ce alay ediyoruz!" derler (2).

15— (Hakikatte) Allah, onlar
la alay eder ve kendilerini, taş
kınlıkları (ve azgınlıkları) içinde 
bocalar bir halde bırakır.

16— işte bunlar doğruluk ye
rine sapkınlığı satın almışlardır. 
Ama ticaretleri kâr etmemiş, 
doğru yolu bulamamışlardır (3).

(2) Abdullah İbni Übey, yardakçı
ları ile bir gün sokağa çıkmışlar. 
Sahabe-i kiramdan birkaç zatın da 
karşıdan gelmekte olduğunu görmüş
ler. İbni Ubey (münafıklardan) yanın
dakilere, “Bakınız, şu gelen budala
ları başımızdan nasd savacağım!” 
demiş ve yaklaştıkları zaman hemen 
Hz. Ebu Bekir’in elini tutmuş, “Mer
haba, Temim oğullarının efendisi ve 
şeyhülislâmı! Resûlullah'm Garda 
ikinci arkadaşı olan, Resûlüllah’a bü
tün malım sarfetmiş bulunan Hz. Sıd- 
dık.” Sonra Hz. Ömer’in elini tutmuş. 
“Merhaba Adiy oğullarının efendi
si! Dinde kuvvetli, bütün malını Re- 
sûlüllah’a bezletmiş, bulunan Hz. 
Faruk" demiş. Sonra Hz. Ali'nin eli
ni tutmuş. “Merhaba, Resûlullah’m 
amcazâdesi, Resûlüllah’dan başka 
bütün Haşim oğullarının efendisi” 
demiş ve arkadaşlarına, “Nasıl yap
tım gördünüz ya! Siz de bunları gör
düğünüz zaman böyle yaparsınız.” 
Onlar da buna teşekkür etmişler. 
Âyetin nüzul sebebi bu hâdisedir.

(3) Allah, (c.c.) Bakara Sûresi’nin 
başmda insanları inanç balonundan 
3 gruba ayırmıştır. l.M ü ’minlerdir 
ki, onların vasıflarım ilk 5 âyette bil
dirmiştir. 2 .Kâfirlerdir ki, onlar da 
6 ve 7. âyetlerde özetlenmiştir. 3.MÜ- 
nafıklardır. Onların durumlarım'9. 
âyet-i kerime ile bize haber vermiştir.
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17— Onların hali karanlıkta 
ateş (4) yakan kimsenin haline 
benzer. Ateş, etrafındaki şeyle
ri aydınlatınca, Allah böylelerin 
nurlarını söndürür ve kendileri
ni karanlıklar içinde bırakır (ar
tık hak ve hakikati) görmezler.

18— Sağırlardır; dilsizlerdir, 
körlerdir. Bu sebeple (onlar, 
doğru yola) dönemezler (5).

19— Yahut onların benzeri; 
gökten boşanan ve içinde ka
ranlıklar, gök gürültüsü ve şim
şek bulunan yağmura tutulan
lardır ki, yıldırımlardan ölmek 
korkusu ile parmaklarını kulak
larına tıkarlar. (Bunlarda öyle
dir. Kur’ân inince kulaklarını tı
karlar. Çünkü onda karanlıkla
ra benzeyen küfürden bahse
dilmekte, gök gürültüsüne ben
zeyen tehditler ve şimşeğe 
benzeyen hüccetler vardır. İşi
tip imana meyletmemek için 
kulaklarını tıkarlar).Halbuki Al
lah (ilmi ve kudreti ile) kâfirleri 
kuşatmıştır.

2 0 — Şim şeğin çakması, 
gözlerini alacak gibi olur. Onla
ra aydınlık verdikçe ışığında yü
rürler. Üzerlerine karanlığı indi
rince dururlar. Allah dilese idi, 
onların işitmelerini ve görmele
rini de yok ederdi. Çünkü Allah, 
her şeye kaadirdir.

21— Ey insanlar! Sizi ve siz
den öncekileri yaratan Rabbini- 
ze kulluk edin. Tâ ki korunmuş 
olasınız.

22— O Allah ki, yeryüzünü si
ze döşek, gökyüzünü de bina 
yapmıştır. Gökten su indirerek 
onunla size rızk olmak üzere 
mahsuller meydana getirmiştir. 
O halde, bile bile Allah’a eşler 
koşmayın!..

23— Eğer kulumuza (Mu- 
hammed) indirdiğimiz Kur'ân - 
dan şüphe ediyorsanız siz de 
onun benzeri bir sûre getirive- 
rin! Allah’dan başkaşâhidlerini- 
zi de getirin! Eğer samimî ise
niz!.. (6).

24— Bunu yapamazsanız — 
ki aslâ yapamayacaksınız— o 
halde kâfirler için hazırlanan ve

yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının.

(4) Ateş yakmaktan maksat, kendilerine yol gösterecek bir nur, bir 
kılavuz beklemelerini temsil etmektedir. Hazreti Muhammed (s.a.v.) 
ile o bekledikleri aydınlık ateşi yanmıştı. Ama bu kez kendileri diren
diler. Direnmeleri, basiretlerinin, iç gözlerinin bağlanmasına yolaçtı. 
Böylece yine karanlıklar içinde kalıyorlardı.

(5) Sağırdır, hakkı duymaz; dilsizdir, hakkı söylemez; kördür haki
kati görmez.

(6) Müşrikler, “Kur’ân, Muhammed (s.a.v.)’in uydurması” diyor
lardı. Bu meydan okuma onları şaşırtmış, bütün hatipler ve belâ- 
gath konuşanlar, Kur’ân’ın en kısa sûresinin benzerini bile getir
mekten âciz kalmışlardır. Bu meydan okuma “Tahaddi” , kıyamete ka
dar da bâkidir. Bu âyet-i kerime, müşriklere bir meydan okumadır.
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25— (Resûlüm) iman edip de yararlı işler yapanla
ra, kendileri için altlarından ırmaklar akan cennetler ol
duğunu müjdele! Onlardan kendilerine ne zaman bir 
meyve rızk olarak yedirilse, “ Bu daha önce de rızık- 
landığımız (yediğimiz) şeydir’ ’ derler. O meyveler bir
birine benzer şekilde kendilerine sunulur (Renkleri bir
birine benzer; fakat tadları başkadır). Onlar için ora
da temiz pak zevceler de vardır. Hem onlar orada ebedî 
olarak kalacaklardır.

(Allah Teâlâ sineği misal getirdiği zaman Yahûdi-

ler, “Allah bu ehemmiyet
siz şeyleri söylemekle ne 
demek istiyor?” demişler
di. Onların bu sözünü red 
için şu âyet inmiştir):

26— Şüphesiz ki, Allah 
sivrisineği ve ondan üstünü
nü misal vermekten sıkılmaz. 
İman edenler bunun Rable- 
rinden gelen bir hak olduğu
nu bilirler. Kâfirlerse, “ Allah 
bu misal ile ne murad etmiş
tir?’ ’ derler. O misal ile Allah 
birçok kimseleri saptırır; bir
çoklarını da yola getirir. Ama 
onunla ancak fâsıkları saptı
rır.

27— O (fâsıklar) (7) ki,
Allah ’a verdikleri sözü sağla
ma bağladıktan sonra bozar
lar. Ve Allah’ın eklenmesini 
emir buyurduğu şeyi (Pey
gambere imanı ve akraba
ya yardımı) keserler; yeryü
zünde bozgunculuk yapar
lar. İşte bunlar zarara uğra
yanların tâ kendileridir.

28— Allah’ı nasıl inkâr 
edersiniz ki, ölüler idiniz, sizi 
diriltti. Sonra sizi yine O öldü
recek, sonra yine diriltecek. 
Sonra O’na döndürüleceksi
niz.

29— Yerde olan şeylerin 
hepsini sizin istifadeniz için 
yaratan O’dur. Sonra gökyü
züne inayet buyurarak, gök
leri de yedi kat halinde niza
ma koydu. O her şeyi iyi bi
lendir.

(7) Şer'i ıstılahta, “Allah’ın emri
ni terk ve O’na isyan etmek, doğru 
yoldan sapıp çıkmak" gibi mânâla
ra gelir. Öyle olanlara fâsık denir.
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30— Hani Rabbin meleklere, 
“ Muhakkak ben yeryüzünde 
bir halife yaratacağım.“ demiş
ti (8). Melekler; “Sen orada boz
gunculuk yapacak, kanlar döke
cek birini mi yaratacaksın? Hal
buki, biz seni hamdinle teşbih 
(9) ve noksan sıfatlardan tenzih 
edip duruyoruz!” dediler. Allah, 
“Şüphesiz, ben sizin bilemeye
ceğinizi bilirim” buyurdu.

31— Ve Âdem’e bütün isim
leri öğretti. Sonra onları melek
lere arz ederek, “ Eğer sözünüz
de sâdıksanız bana şunların ad
larını söyleyin”  buyurdu.

32— Melekler, “ Biz seni ten
zih ederiz. Senin öğrettiğinden 
başka bizim hiçbir bilgimiz yok
tur. Muhakkak her şeyi bilen ha
kim ancak sensin”  dediler.

33— (Allah) “ Ey Âdem! On
lara eşyanın adlarını haber ver. ” 
buyurdu. Âdem eşyanın adları
nı haber verince, Allah, “ Ben si
ze demedim mi idi ki, göklerin ve 
yerin gaybını ben bilirim. Açık
ladığınız ve gizlediğiniz her şe
yi de ben bilirim !”  buyurdu.

3 4 — Hani m eleklere,
‘ Adem ’e (hürmet için eğilerek)
secde edin.”  demiştik de, İblis’- 
ten maada bütün melekler he
men secde etmişlerdi, iblis, sec
deden kaçındı; büyüklük tasla
dı ve kâfirlerden oldu (10).

35— Dedik ki: “ Ey Âdem! 
Sen eşinle birlikte cennete yer
leşin. Ve onun nimetlerinden is
tediğiniz yerden ikiniz de bol bol 
yeyin. Ama şu ağaca yaklaşma
yın. Yoksa zalimlerden olursu
nuz!”

36— Derken, şeytan oradan 
ikisinin de ayaklarını kaydırdı ve 
onları bulundukları yerden çı
kardı. Bizde, “ Birbirinize düş
man olarak inin. Yeryüzünde si
zin için bir zamana kadar yerle
şecek yer ve geçim vardır. ’ ’ de
dik.

37— Nihayet Âdem Rabbin- 
den birtakım kelimeler belleyip

aldı (ve bunlarla tevbe etti). O da tevbesini kabul buyurdu. 
Çünkü tevbeleri çok çok kabul buyuran merhametli ancak 0  - 
dur.

(8) Halîfeden murad, “İnsan” neslinin büyiik babası olacak Âdem’
dir.

(9) Teşbihten maksat “SübhanAllâhi ve bihamdihî” demektir.
(10) Buna “Tahiyyet (yani selâm) secdesi” denilir. Bu, bazıların

ca Âdem(a.s.)’i kıble edinmekten, bazılarınca da onun ve evlâtları
nın maslahatlarına yardım etmekten ibarettir. Birinci takdire göre, 
asıl sücûd Cenab-ı Hakka'dır. Yûsuf (a.s.)'a edilen secde de böyle- 
dir. Şeriatimiz bu secdeyi nesh etmiştir. Allah’dan başkasına eğil
mek (rükû etmek) bile haramdır.
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38— “ Oradan hep beraber inin. Eğer benden size 
bir yol gösteren gelirse bilin ki, benim yol göstericime 
tâbi olanlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da 
olmayacaklardır.”  dedik.

39— Küfredip âyetlerimizi yalanlayanlar (yok mu?) 
Onlar, cehennemliktirler. Onlar orada ebedî kalacak
lardır.

40— Ey İsrâil oğulları! Size verdiğim nimeti hatırla
yın ve bana verdiğiniz sözü tutun ki, ben de size verdi
ğim sözü yerine getireyim. Hem yalnız benden korkun!

41— Ve yanınızdaki (Tevrât’ı) tasdik edici olarak in

dirdiğim (Kur’ân)’a iman 
edin. Onu inkâr edenlerin il
ki olmayın. Benim âyetlerimi 
birkaç paraya değişmeyin ve 
yalnız benden korkun!

4 2 — Hakla- 
bâtılı karıştırıp da 
bile bile hakkı 
gizlemeyin.

43— Namazı 
dosdoğru kılın, 
zekâtı verin ve 
rükû edenlerle 
birlikte rükû edin 
(cem aatle na
maz kılmaya de
vam edin).

44—  Siz halka 
iy iliğ i emredip 
kendinizi unutuyor musu
nuz? Halbuki kitabı (Tevrat’ı) 
okuyup duruyorsunuz. Hâlâ 
aklınızı çalıştırmayacak mısı
nız? (11).

45— Bir de sabır ve na
mazla Allah’dan yardım iste
yin. Gerçi bu (nefislere) pek 
ağır gelirse de (Allah’a) say
gısı olan kimselere ağır gel
mez.

46— Onlar öyle kimseler
dir ki, Rablerine kavuşacak
larını ve ona döneceklerini 
bilirler.

47— Ey İsrâil oğulları! Si
ze verdiğim nimetimi ve sizi 
bir zamanlar âlemlere üstün 
kıldığımı hatırlayın.

48— Hem öyle bir günden 
korkun ki, o günde hiçbir 
kimse başkası namına bir 
şey ödeyemez. Kimseden 
şefaat kabul edilmez; kimse
den bedel alınmaz; onlara 
yardım da edilmez.

(11) Bu âyet-i kerîme Yahûdi âlim
leri hakkında indirilmiştir. Bunlar, 
Müslümanlığı kabul eden akrabala
rına, “Siz Muhammed'in dininde du
run. Çünkü o hakdır” derler, fakat 
kendileri iman etmezlermiş.
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49— (Ey İsrâil oğulları j)
Hem hatırlayın ki, sizi Fir’avn 
hanedanından kurtarmıştık. 
Size azabın en kötüsünü re
va görüyor; oğullarınızı bo
ğazlayıp kızlarınızı sağ bıra
kıyorlardı. Bunda size Rabbi- 
niz tarafından büyük bir im
tihan vardır (12).

50— Ve hani sizin sebe
binizle denizi yarmış da sizi 
kurtarmış; âl-i Fir’avn’ı ise 
gözlerinizin önünde boğ
muştuk.

51— Bir zamanlar Mûsa 
ile kırk gece (Tûr’da vahy 
için) sözleşmiştik. Sonra 
onun arkasından siz buzağı
yı (ilâh) edindiniz ve bu hâli
nizle zalimlerden oldunuz.

52— Bundan sonra belki 
şükredersiniz diye sizi affet
tik.

53— Hatırlayın ki, Mûsa’- 
ya Tevrat’ı ve (Hakla bâtıl 
arasını ayıran) Furkan’ı ver
miştik tâ ki, doğru yolu bula
sınız.

5 4 — O zaman Mûsa, 
kavmine, “ Ey kavmim, siz 
buzağıyı (ilâh) edinmekle 
gerçekten kendinize zulmet
tiniz. Hemen yaradanınıza 
tevbe edin ve kendinizi öldü
rün (nefsinizi ıslah edin)! İş
te bu yaradanınız katında si
zin için daha hayırlıdır.”  de
mişti. Allah da tevbelerinizi 
kabul etmişti. Çünkü tevbe- 
leri çok çok kabul eden ve 
çok merhametli olan O'dur.

55— Bir zamanlar siz, 
“ Ey Mûsa, biz Allah’ı açıkça 
görmedikçe sana aslâ inan
mayız.”  demiştiniz. Bunun 
üzerine, gözleriniz baka ba
ka sizi yıldırım çarpmıştı.

56— Ölümünüzden son
ra, şükredesiniz diye, sizi

tekrar dirilttik.
57— (Tîh sahrasında) üzerinize bulutu gölge yap

tık ve size kudret helvası ile bıldırcın (kuşu) indirdik. 
“ Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve güzelinden 
yeyin (dedik)” . Ama onlar (itaat etmemekle) bize zul
metmediler. Lâkin kendilerine zulmetmişlerdi.

(12)Âyet-i kerimenin muhatapları, Peygamberfs.a.v.) zamanında
ki Yâhudilerdir. Asıl maksat ise onların babalandır.Babalanna ya
pılan iyilik, oğullarına hatırlatmıyor ki, iman etsinler. O sırada bazı 
kâhinler, Fir’avn'a “İsrail oğullarından doğacak bir çocuk, senin mül
künün elinden gitmesine sebep olacak” demişlerdi.
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58— Bir zamanlar CTîh sahrasından çıktıktan sonra), 
“ Şu şehre (Kudüs’e) girin de nimetlerinden dilediğiniz 
kadarını bol bol yeyin, kapısından secde ederek girin ve 
“ hıtta!”  (ya Rabbi! bizi affet!) deyin (tevbe edin) ki, gü
nahlarınızı affedelim. Biz iyilik edenlere sevabı daha ar
tıracağız.”  demiştik.

59— Fakat o (kendilerine) zulmedenler, kendileri
ne söylenen sözü başka sözle değiştirdiler (tevbe ettik 
mânâsına gelen hıtta kelimesini alaya alarak buğday 
mânâsına gelen hıntaya çevirdiler). Biz de bu zalimle

re yaptıkları sapıklığın karşı
lığı olarak gökten murdar bir 
azap indirdik.

60— Bir zamanlar Mûsa, 
kavmi için su dilemişti. Biz 
de, “ Asan ile taşa vur,”  de
miştik. Bunun üzerine o taş
tan on iki pınar fışkırdı, her 
insan içeceği yeri bildi. “ Al
lah'ın rızkından yeyin için 
ama yeryüzünde kötülük 
ederek fesad çıkarmayın 
(dedik)” .

61— Hatırlayın ki, bir za
manlar, “ Ey Mûsa! Biz bir 
çeşit yemeğe asla katlana
nlayız. Hemen bizim için 
Rabbine dua et de yerin ye
tiştirdiğinden; sebzesinden, 
hıyarından, sarımsağından, 
mercimeğinden, soğanından 
çıkarsın.”  dediniz. O da, 
“ Siz daha hayırlı olanı daha 
aşağı olanla değişmek mi is
tiyorsunuz? Bir şehire inin; 
orada size istediğiniz (seb
zeler) var”  dedi. Böylece 
onların üzerine alçaklık ve 
yoksulluk (damgası) vuruldu 
ve Allah’ın gazabına uğradı
lar. Şu sebeple ki; Onlar Al
lah’ın âyetlerini inkâr ediyor
lar ve haksız yere peygam
berleri öldürüyorlardı. Evet 
bu, isyan ederek aşırı gitme- 
lerindendi.
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62— (Senden evvelki pey
gamberlere) iman edenler, 
(Mûsa dinini kabul eden) Yahû- 
diler, Hıristiyanlar ve Sâbiîler, 
(yıldızlara tapanlar) var ya, 
(şimdi) bunlardan her kim Al
lah’a ve âhiret gününe iman 
eder de, yararlı işler yaparsa, 
bunların Rableri indinde mükâ
fatları vardır. Hem onlara hiçbir 
korku da yoktur. Onlar mahzun 
olacak da değillerdir.

63— Bir zamanlar biz sizden 
sağlam söz almıştık. Tûr (dağı- 
nı)u dayükselterek başınıza dik
miştik (ve demiştik ki:) Size 
verdiğimiz kitabın hükümlerini 
kuvvetle tutun; içindekileri hatır
layın! Umulur ki, korunursunuz.’ ’

64— Bundan sonra siz dönek
lik ettiniz. Eğer size Allah’ın fazlı 
ve rahmeti olmasaydı, mutlaka 
zarar görenlerden olurdunuz.

65— Yemin olsun ki, siz içi
nizden cumartesi günü hakkın
da ileri gidenleri bilirsiniz. Bizde 
onlara “ Aşağılık maymunlar 
o lun!’ ’ dedik (13).

66— Bu cezayı onlarla bera
ber bulunanlara, onlardan son
ra gelenlere bir ibret ve takvâ 
sahiplerine bir nasihat olmak 
üzere verdik.

67— Hatırla ki, bir zamanlar 
Mûsa, kavmine, “ Allah size bir 
inek kesmenizi emrediyor’ ’ de
mişti. Onlar, “ Bizimle alay mı 
ediyorsun?”  dediler. Mûsa, 
“ Ben, cahillerden olmaktan Al
lah'a sığınırım”  demişti (14).

68— Yahûdiler, “ Bizim için 
Rabbine dua et de sığırın mahi
yetini bize bildirsin”  dediler. 
Mûsa, “ Allah onun ne pek kart 
ne de pek körpe, ikisi ortası bir 
inek olduğunu söylüyor. Artık 
emrolunduğunuz şeyi yapın” 
demişti.

69— Yahûdiler, “ Bizim için 
Rabbine dua et de renginin ne 
olduğunu bize açıklasın”  dedi
ler. Mûsa, “ O, sığırın görenleri

memnun edecek sapsarı bir inek olduğunu söylüyor”  dedi.

(13) Dâvud aleyhisselâm zamanında cumartesi günü balık avla
mak Yahûdilere yasak edilmiş idi. Onlar, buna riayet etmediler. (Bu
nun üzerine, âyet-i kerimede belirtilen cezaya uğratıldılar ve) üç gün 
sonra da helâk oldular.

(14) Yahûdilerden biri öldürülmüş; kaatili bulunamıyordu. Yahû
diler, “Allah'a dua et de kaatili bize bildirsin" dediler. Mûsa aley
hisselâm dua etti ve bir sığır kesmelerini ve onun bir parçası ile öl
dürülen kimseye vurmalarını söyledi. Yahûdiler, bu emri aldıkları 
zaman, herhangi bir sığır kesecekleri yerde âyet-i kerimede anla
tıldığı gibi, sığırın evsafını sormaya başladılar. Sormaya devam et
tikçe de işleri zorlaştırıldı.



Cüz: 1, Sûre: 2 El-Bakara Sûresi 12

■ij

\j&

' j  J \

70. Ü l  \j i  l i  C i i  

H - Î  ¿j \ j  « Û Î  kL* ¿ V j

©  '¿ Â  '  t » J  \ ¿ LAfi" *" " " ~

ç ~ * j o y ŷ̂ ===>
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70— (Yahûdiler tekrar) "Bizim için Rabbine dua et de bu
nun ne olduğunu bize bildirsin. Çünkü, bizce sığırlar birbirine 
benzerler. Allah dilerse biz elbette doğruyu buluruz.”  dediler.

71— Mûsa, "Allah Teâlâ, onun tarla sürüp boyunduruk al
tında ezilmemiş; ekin sulamamış kusursuz, alacasız bir inek ol
duğunu söylüyor.”  dedi. Yahûdiler, "işte şimdi gerçeği 
getirdin.”  deyip sığırı boğazladılar ki, az kalsın, bunu yapma
yacaklardı (15).

72— Hani siz bir kişiyi öldürmüş de suçu birbirinizin üzerine 
atmıştınız. Halbuki Allah gizlediğiniz şeyi ortaya çıkaracaktı.

73— Bundan dolayı dedik ki: "Sığırın bir parçasıyla ona (ölü

ye) vurun!” (Vurdu
lar ve ölü dirildi).
işte böyle Allah Te
âlâ ölüleri diriltir ve 
aklınızı kullanasınız 
diye size âyetlerini 
gösterir.

74— Bundan 
sonra kalbleriniz yi
ne katılaştı; taş gi
bi veya daha katı 
oldu. Zira öyle taş
lar vardır ki, için
den nehirler fışkı
rır. Öylesi de vardır 
ki yarılıp içinden su çıkar. Bazı 
taşlarda Allah korkusundan aşa
ğı yuvarlanırlar. Allah Teâlâ yap
tığınız işlerden gaafil değildir.

75— Onların (Yahûdilerin) si
ze inanacaklarını umuyor musu
nuz? Halbuki onlardan bir fırka 
vardı; Allah’ın kelâmını (Tev- 
rât’ı) dinler; hakkı anladıktan 
sonra onu, bile bile değiştirirler
di (16).

76— (Yahûdilerin münafıkla
rı), mü’minlere rastladıkları za
man, "iman ettik”  derlerdi. Bir- 
birleriyle başbaşa kaldılar mı 
(ileri gelen Yahudi reisleri mü
nafıklarına), "A llah’ın size açık
ladığını Rabbiniz huzurunda si
ze karşı hüccet göstersinler di
ye mi, onlara anlatıyorsunuz? 
Sizin hiç aklınız ermiyor mu?”  
derlerdi.

(15) Çünkü sığır pahalıydı. Onu, 
derisini dolduracak kadar altın ve
rerek satın aldılar. Bir hadîs-i şerif
te “Herhangi bir inek kesseler mu- 
rad hâsıl olurdu; lâkin onlar zorluk 
çıkarınca Allah da onlara zorluk 
çıkardı” buyurulmuştur.

(16) Bu âyet-i kerimede Yahûdile- 
ri, Tevrât’ı tahrif ettiklerini anlat
mak suretiyle zemmediyor. Resûl-i 
Ekrem de, “Her kim Kur’ân-ı Ke- 
rim’i kendi görüşüne göre tefsir 
ederse, muhakkak kâfir olur” bu
yurdular.
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77— Onlar bilmiyorlar mı 
ki, Allah gizlediklerini de 
açıkladıklarını da bilir.

78— Onlardan bazıları 
okuma yazma bilmezler. Ki
tabı (Tevrât’ı) anlamazlar. 
Bildikleri sadece birtakım ya
lan ve uydurmalardır ve sa
dece zanda bulunurlar.

79— Vay kitabı elleriyle 
yazıp da, sonra onu az bir fi
yatla satmak için, “ Bu Allah 
tarafındandır.’ ’ diyenlere! 
Vay ellerinin yazdıklarından 
dolayı başlarına geleceklere! 
Vay şu kazandıkları günah
tan dolayı başlarına gelecek
lere!..

80— (Yahûdiler), “ Bize 
ateş sadece sayılı birkaç gün 
(kırk gün) dokunacak." de
diler. (Onlara), “ Siz Allah’- 
dan bir söz mü aldınız? —ki 
Allah asla sözünden dön
mez— yoksa Allah’ın üzerin
den bilmediğiniz şeyleri mi 
söylüyorsunuz?’’ diye sor.

81— Hayır, kim günah 
kazanır da günahları kendi
sini kuşatırsa işte cehennem
likler bunlardır. Onlar orada

ebedî kalacaklardır.

82— İman edip yararlı işler görenler yok mu? Onlar 
cennetliklerdir. Onlar, orada ebedî kalacaklardır.

83— Bir zamanlar dahi isrâil oğullarından, ‘ ‘Allah’- 
dan başkasına kulluk etmeyin. Anaya, babaya, akra
baya, yetimlere, yoksullara iyilik edin, insanlara güzel 
sözler söyleyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekâtı da ve
rin!’ ’ diye söz almıştık (Bunu kabul ettiniz).Sonra pek 
azınız müstesna, verdiğiniz sözden caydınız. Hâlâ da 
dönekliğinizde devam etmektesiniz.
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84— Yine bir zamanlar sizden sağlam söz almıştık, 
birbirinizin kanlarını dökmeyecek; birbirinizi yurdunuz
dan çıkarmayacaktınız. Sonra siz bunu ikrar ettiniz; ik
rarınıza şâhid de oldunuz.

85— Bundan sonra sizler, tâ şunlarsınız ki Çişte) bir
birinizi öldürüyor; sizden birtakım insanları yurtların
dan çıkarıyor; onların aleyhinde zulüm ve düşmanlık 
için yardımlaşıyorsunuz. Onlar esir olup size gelirlerse 
mal karşılığında esir mübadelesi yapıyorsunuz (da yi
ne yurtlarında kalmalarına müsaade etmiyorsunuz).

Halbuki onları yurtlarından 
çıkarmak size haram kılın
mıştı. Yoksa siz kitap (Tev- 
rât)’ın bir kısmına inanıp bir 
kısmını inkâr mı ediyorsu
nuz? Sizden bunu yapanla
rın cezası dünyada rezil rüs- 
vay olmaktan başka bir şey 
değildir. Kıyamet gününde 
ise azabın en şiddetlisine atı
lacaklardır. Allah sizin yap
tıklarınızdan gaafil değildir.

86— Bunlar âhireti dünya 
hayatına satmış kimselerdir. 
Onun için bunlardan azap 
hafifletilmez; onlara yardım 
da edilmez.

87— Yemin olsun ki, Mû- 
sa’ya kitabı (Tevrât’ı) verdik 
ve ondan sonra birbiri ardın
ca peygamberler gönderdik. 
Meryem oğlu İsa’ya mûcize- 
ler verdik ve kendisini Ceb- 
râil (a.s.)’ le takviye ettik. Ar
tık size bir peygamber nefis
lerinizin hoşlanmadığı bir şey 
getirirse her defasında kib
rinize yediremeyecek misi
niz? İşte birtakımını yalanla
dınız. Birtakımını da öldürü
yorsunuz!

88— Yahûdiler (Muham- 
med (s.a.v.)ilealayederek),
‘ ‘Bizim kalblerimiz kılıflıdır.”  
dediler. Hayır! Allah onları 
küfürleri sebebiyle lânetle- 
miştir. Onun için pek azı 
iman ederler.
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89— Onlara ellerindekini 
tasdik etmek üzere Allah ta
rafından bir kitap (Kur’ân) 
gelince önceden kâfirlere 
karşı istimdâd (1 7) edip du
rurken (Tevrât’ın sarih açık
laması ile) tanıdıkları o kitap 
gelince onu inkâr ettiler. İm
di Allah’ın lâneti kâfirler üze
rine olsun.

90— Allah’ın lütfedip kul
larından dilediğine indirdiği 
vahyi çekemeyerek indirdiği 
Kur’ân’ı inkâr etmekle kendi
lerini ne kötü bir şey karşılı
ğında sattılar! Ve bu yüzden 
gazab üstüne gazaba uğra
dılar. Kâfirler için hakaretâ- 
miz bir azap vardır.

91— Onlara (Yahûdilere),
“ Allah’ın bütün indirdik 
inanın!’ ’ denildiği vakit, “ Biz, 
bize indirilene inanırız der
ler, ondan ötesini inkâr eder
ler. Halbuki o Kur'ân, hakdır; 
ellerindeki Tevrât’ı tasdik 
ederek inmiştir. Sen onlara, 
“ Mademki, (Tevrât’a) inanı
yordunuz; o halde Allah’ın 
daha önce gelen peygam
berlerini niçin öldürüyordu
nuz?”  diye sor.

92— Yemin olsun! Mûsa 
size mûcizeler getirmişken 
(O Tür dağına gittikten son
ra) arkasından buzağıya 
(Tanrı diye) tutundunuz.

Böylece siz, zalimlerden oldunuz.
93— Bir zamanlar sizden sağlam söz almış ve üzerini

ze Tür dağını dikmiş, “ Size verdiğimiz Tevrât’a kuvvetle 
sarılın ve dinleyin! ”  demiştik. Yahûdiler, “ İşittik ve isyan 
ettik”  dediler. Küfürleri sebebiyle kalblerine buzağı sev
gisi sindirilmişti. De ki: “ Eğer inanmışsanız imanınız size 
ne kötü şey emrediyor!” .

(17) İstimdâd, imdat istemektir. Bir zamanlar Yahûdiler, “Ey Allah'ım, 
bizi âhir zaman peygamberi ile düşmanlarımız üzerine muzaffer kıl!” 
diye dua ederlerdi (Peygamber efendimiz gelince onu inkârdan çe
kinmediler).
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94— De ki, eğer âhiret yurdu (cennet) Allah indin
de başka insanlara değil de, hassaten size ayrıldı ise, 
o halde doğru söylüyorsanız, ölümü temenni edin! 
(Çünkü yüzde yüz cennete gireceğini bilen kimse 
ona kavuşmaya sebep olan ölümü ister).

95— Fakat onlar, evvelce işledikleri günahlar sebe
biyle, bunu asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri bi
lir.

96— Yemin olsun, sen onları (Yahûdileri), yaşama
ya karşı insanların hatta müşriklerin en hırslısı bulacak

sın. Bunların herbiri bin sene 
yaşamış olmayı ister. Halbuki 
uzun ömürlü olmak onu azap
tan uzaklaştıracak değildir. Al
lah onların yaptıklarını gör
mektedir.

97— Söyle onlara! Cebra
il'e kim düşmansa (öfkesin
den çatlasın). Çünkü K ur- 
ân’ı senin kalbine daha ön
ceki kitapları tasdik ederek 
ve mü’minlere bir hidâyet ve 
müjde olarak Allah’ın izniyle 
indiren O ’dur (18).

98— Her kim Allah’a, me
leklerine, peygamberlerine, 
Cebrâil’e ve Mikâil’e düşman 
olursa bilsin ki, Allah bütün 
kâfirlerin düşmanıdır.

99— Gerçekten biz sana 
apaçık âyetler indirdik. Onla
rı fâsıklardan başkaları inkâr 
etmez.

100— O fâsıklar her ne 
zaman bir anlaşma yaparlar
sa her defasında içlerinden 
bir güruh onu bozup atacak 
mı? Bilâkis (az bir gürûh de
ğil) onların çoğu iman etmez
ler.

101— Onlara (Yahûdile-
re) Allah tarafından beraber
lerindeki Tevrât’ı tasdik eden 
bir Peygamber geldiği za
man, ehl-i kitaptan bir fırka 
sanki bilmezlermiş gibi Al
lah’ın kitabını (Tevrat’ı) arka
larına attılar (yani ondaki 
peygambere ve saireye 
iman emri ile amel etmedi
ler).

(18) Yahûdilerden Surya oğlu, 
Peygamberimize veya Hz. Ömer'e 
“Vahyi hangi melek getiriyor?” di
ye sormuştu. O da “Cebrail” ceva
bını verdi. Surya oğlu “O, bizim düş
manmızdır. Mikâil getirseydi ina
nırdık. Çünkü o bolluk ve barış 
getirir” demişti. Bunun üzerine bu 
âyet-i kerime indirildi.
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102— (Yahûdiler Allah’ın ki
tabını bırakarak sihir yapmaya 
başladılar ve) Süleyman (aley- 
hisselâmlın saltanatı aleyhine 
şeytanların okudukları şeye (si- 
hire) tâbi oldular. Süleyman (si
hir yapıp da) kâfir olmadı, fa
kat şeytanlar kâfir oldular (19). 
(Çünkü o şeytanlar), insanlara 
sihri ve Bâbil'deki Hârut İle Mâ- 
rut adındaki iki melek (20)'e in
dirilen şeyleri öğretiyorlardı. 
Halbuki o iki melek, "B iz ancak 
bir imtihan için gönderildik, sen 
kâfirolma” demedikçe, kimseye 
hiçbir şey öğretmezlerdi. işte 
(insanlar), onlardan karı ile ko
ca arasını ayıran şeyleri öğreni
yorlardı. Ama Allah’ın izni olma
dıkça kimseye .sihirle bir zarar 
veremezlerdi. Onlar kendilerine 
zarar verecek, faydası olmaya
cak bir şey öğreniyorlardı. Ye
min olsun, bunu satın alanın 
âhiretten bir nasibi olmadığını 
muhakkak bilmişlerdi. Karşılı
ğında canlarını sattıkları o şey 
ne çirkin idi. Keşke bunu bilse
lerdi!..

103— Eğer Yahûdiler (Pey
gambere ve Kur’ân’a) iman 
edip sihir yapmaktan sakınmış 
olsalardı, Allah tarafından gelen 
bir sevap, elbette daha hayırlı 
olurdu. Keşke bilselerdi!

104— Ey iman edenler! Pey
gamberinize “ Râinâ”  demeyin,
“Bize bak”  deyin ve söyledikle

rini dinleyin. Kâfirler için pek 
acıklı bir azap vardır (21).

105— Ne ehl-i kitaptan olan 
kâfir, ne de müşrikler size Rab- 
binizden hiçbir hayır indirilmesi
ni istemezler. Ama Allah rahme
tini dilediğine tahsis eder. Allah 
büyük Ihsan sahibidir.

(19) Bu nass-ı çelil, sihir öğretme
nin ve sihir yapmanın haram oldu
ğunu açıklamaktadır. "Buhari” ve 
“Müslim”de Ebû Hüreyre (r.a.) den 
rivayet edilen bir hadîste de, Resû-

lullah (s.a.v.) efendimiz sihri Allah’a eş koşmakla bir arada zikretmiştir.

(20) Kur’ân-ı Kerîm’de Tahrîm Sûresi'nin 6. âyetinde, Allah Teâ- 
lâ’mn meleklere emrettiği şeylere isyan etmeyeceklerine ve sade
ce emrolunduklan şeyleri yapacaklarına dair kesin âyet olduğuna 
göre, bu âyetin hilâfına melekler hakkında rivayet edilenlerin hiç
birisinin ash yoktur, İsrailiyattan ibarettir.

(21) Resûlullah (s.a.v.) efendimiz, ashab-ı kiramı ile konuşur ve on
ları tenvir ile irşad buyururken, bazıları, “Bizi de gözet, iyi anlayalım 
yâ Resûlâllah” mânâsına gelmek üzere (Râinâ yâ Resûlâllah) 
derlerdi. Yahûdiler bu lafzı “Râmâ-Çobanımız” şeklinde tahvil ile 
hitap ve tahkir etmeye kalkıştılar. Ayetin nüzulüne sebep budur. “Un- 
zurnâ”, “Bizi gözet; bize bak” demektir. En-Nisa Sûresi’nin 46. âye
tine bakınız.
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106— Eğer biz bir âyetin hükmünü kaldırır veya onu 
unutturursak, ondan daha hayırlısını veya dengini ge
tiririz. Bilmez misin ki, Allah her şeye kaadirdir! (22).

i

sonra küfre döndürmek ister
ler. Kendilerine hak zâhir ol
duktan sonra bunu içlerinde
ki hasedden dolayı yaparlar. 
Allah, emrini getirinceye ka
dar, onları affedip bağışlayı- 
verin. Şüphesiz Allah, her şe
ye kaadirdir.

110— Namazı dosdoğru 
kılın, zekâtı verin. Kendiniz 
için hayır namına önden ne 
gönderirseniz, Allah katında 
onu bulursunuz. Şüphesiz 
Allah, bütün yaptıklarınızı gö
rür.

111— Bir de, “ Yahûdi ve 
Hıristiyanlardan başkası as- 
lâ cennete giremez”  dediler. 
(23). Bu onların kuruntuları
dır. De ki: ‘ ‘Eğer doğru söy
lüyorsanız delilinizi getirin!” .

112— Hayır öyle değil! 
Her kim iyilik yaparak kendi
ni Allah’a teslim ederse, 
onun ecri Rabbinin katinda
dır. Böylelerine hiçbir korku 
yoktur. Onlar mahzun da ol
mazlar.

107— Bilmez misin ki göklerle yerin mülkü Allah’ın
dır. Ve sizin için Allah‘dan başka bir dost yardımcı yok
tur.

108— Yoksa evvelce Mûsa (a.s.)'ya sorulduğu gibi 
siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsu
nuz? Her kim imanı küfürle değişirse, muhakkak doğ
ru yoldan sapmıştır.

(22) Kâfirler nesih meselesine dil 
uzatıp, “Muhammed, ashabına bu
gün bir şey emrederse yarın onu 
yasakhyor" demişlerdi. Bu âyet 
onun üzerine inmiştir.

(23) Bu sözü, Peygamber efendi- 
miz’in huzurunda münakaşa eden 
Medine Yahûdileri ile Necrân Hıris- 
tiyanları söylemişlerdi.



19 El-Bakara Sûresi Cüz: 1, Sûre: 2

1 13 — Yahûdiler, “ Hıristi- 
yanlar (itimad edilecek) bir
şey üzerinde değil" dediler. 
Hıristiyanlar da, "Yahûdiler 
(güvenmeye lâyık) bir şey 
üzerinde değil" dediler. Hal
buki kendileri kitabı okuyup 
duruyorlardı. Okumak bilme
yenler dahi bunların dediği 
gibi dediler. Ama Allah, ihti
lâf ettikleri şeyde kıyamet 
günü aralarında hükmünü 
verecektir.

114 —  Allah'ın mescidle- 
rinde O ’nun isminin anılma
sını yasaklayandan ve onla
rın harap olmasına çalışan 
kimseden daha zalim kim 
olabilir? Böyleleri o mescid- 
lere ancak korka korka girer
ler. Onlar için dünyada aşa
ğılanma vardır, âhirette de 
büyük azap onlar içindir.

115— Doğu ve batı Allah’
ındır. imdi (namaz için) ne
reye yönelseniz Allah’ın yü
zü (kıblesi) oradadır. Şüphe
siz Allah geniş (mağfiretli) 
dir, bilicidir.

1 1 6 — O zalimler, "Allah 
çocuk edinmiştir." dediler. 
(Hâşâ!) O, bundan münez
zehtir. Bilâkis göklerde ve 
yerde ne varsa onundur. 
Hepsi onun emrine itaat et
mektedir (24).

117—  0  göklerle yerin ya
ratanıdır. Bir şeyin olmasını 
istedi mi ona yalnız "O l!"  
der, o da oluverir.

118 — Bilgisi olmayanlar, 
“ Allah bizimle konuşsa ya;

yahut bize bir mûcize gelse ya!”  dediler. Bunlardan ön
cekiler de tıpkı bunların dediği gibi demişlerdi. Kalble- 
ri birbirine benzedi. Biz, hakikati anlayacak bir ümmet 
için, mûcizeleri apaçık gösterdik.

119— Şüphe yok ki biz, seni bir müjdeci ve bir azap 
habercisi olarak Hak (Kur’ân) ile gönderdik. Sen cehen
nemliklerden mes’ûl de değilsin.

(24) Yahûdiler “Uzeyr (a.s.Je”, Hıristiyanlar, “İsa (a.s.)ya”, müşrik
ler de “Meleklere”, hâşâ “Allah'ın çocukları” derlerdi. Allah Teâlâ'- 
mn bunlardan münezzeh olduğu bu âyetle bildirildi.
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120— Dinlerine tâbi olmadıkça, senden ne Yahûdiler, 
ne de Hıristiyanlar aslâ razı olmazlar. De ki: “ Gerçek yol an
cak Allah’ın yoludur” . Sana gelen bunca ilimden sonra on
ların hevalarına tâbi olursan bir daha Allah’dan sana hiçbir 
dost ve yardımcı yoktur.

121— Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, o kitabı ge
reği gibi okurlar. Onlar, ona iman ederler. Her kim o kitabı 
inkâr ederse, işte böyleleri zarar edenlerin tâ kendileridir.

122— Ey İsrâil oğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi 
(vaktiyle) bütün âlemlere üstün tuttuğumu hatırlayın!

123— Öyle bir günden korunun ki, o günde kimse diğer şa

hıs namına bir şey ödeyemez. 
Kimseden bedel kabul olunmaz 
ve kimseye şefaat fayda vermez; 
hem hiçbir taraftan yardım gör
mezler.

124— Hani bir zamanlar İbra
him'i Rabbi birtakım kelimeler
le imtihan etmiş; o da onları ta
mamen yerine getirmişti (25). 
“ Ben seni insanlara imam (ön
der) yapacağım!”  buyurdu. İb
rahim, “ Zürrlyetimden de!”  de
di. Allah, “ Benim verdiğim sö
ze zalimler nâil olamaz”  buyur
du.

125— O vakit biz Kâbe’yi in
sanlar için bir toplanma ve gü
ven yeri yaptık. “ Ey mü’minler, 
siz de ibrâhim’in makamından 
(26) kendinize bir namazgâh 
edinin”  dedik, ibrâhim ve İsmâ- 
il’e de “ Evimi (Kabe’mi) tavaf 
edenlere, ibadete kapananlara, 
rükû ve secdeye varanlara ter
temiz tu tun”  diye emrettik.

126— O vakit İbrâhim, “ Yâ 
Rabbi! Burasını emin bir belde 
yap! Ahalisinden Allah’a ve âhi- 
ret gününe iman edenleri çeşit
li meyvelerle rızıklandır”  diye 
dua etti. Allah Teâlâ, “ Ben küf
redeni de (dünyada) biraz rızık- 
landırır, sonra cehennem azabı
na muztar bırakırım. O ne kötü 
mercidir”  buyurdu.

(25) Bu kelimeler, birtakım emir 
ve yasaklardır İd, hac işlerinden iba
ret olduğunu söyleyenler vardır. 
Bunlardan murad, ağıza ve buruna 
su vermek, m isvak ku llan m ak , bıyık 
kesmek, tırnak kesmek, koltuk altı 
kıllarım tıraş etmek, sünnet olmak 
ve taharetlenmektir, diyenler de 
vardır.

(26) Hz. tbrâhim’in makamı, Kâ
be’yi yaparken üzerinde durduğu 
taştır. Bu taş, bugün, Kâbe’nin ya
nında ve camekân bir mahfaza için
de bulunmaktadır (Üzerinde Hz. tb
râhim’in ayak izi vardır. Allah'ın ha- 
lili bu taşı Kâbe inşaatı sırasında is
kele gibi kullanmıştır).
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127— Hatırla ki, İbrahim'
le İsmail Kâbe’nin temelleri
ni yükseltiyorlardı. (Şöyle 
dua ettiler): “ Ey Rabbimiz! 
Bizden bu (hayırlı ameli) ka
bul et! Şüphesiz ki (sözü) işi
ten, (işi) bilen ancak sensin!

128— Ey Rabbimiz! Bizi 
yalnız sana boyun eğen 
Müslümanlar yap! Ve soyu
muzdan yalnız sana boyun 
eğen bir ümmet yarat! Bizle- 
re ibadet yerlerimizi göster, 
tevbemizi kabul buyur. Çün
kü tevbeleri kabul eden ve 
merhametli olan ancak sen
sin!

129— Ey Rabbimiz! Bir de 
onlara kendilerinden bir pey
gamber gönder de senin 
âyetlerini onlara okusun; ki
tabı ve hikmeti öğretsin; on
ları her kötülükten arıtsın. 
Şüphesiz güçlü ve hikmet 
sahibi ancak sensin!..’ ’

130— Kendini bilmeyenden 
başka, İbrahim'in dininden 
kim yüz çevirir? Gerçekten 
biz, dünyada onu seçtik. O, 
âhirette dahi gerçek sâlihler- 
dendir.

131— Hani ona Rabbi (İb
rahim'e), “(Benim emrime)
teslim o l!”  buyurmuş. O da, 
“Âlemlerin Rabbine teslim 

oldum”  demişti.

132— İbrahim bunu oğul
larına ve Yakûb’a vasiyet et
ti: “ Ey oğullarım! Hiç şüphe 
yok ki, Allah bu dini sizin için 
seçmiştir. O halde siz ancak 
Müslüman olarak can verin!”  
dedi.

133— Yoksa (ey Yahûdiler), Yakûb’a ölüm hali gel
diği vakit, siz orada mıydınız? Hani (Hz.) Yakûb oğul
larına, “ Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?”  diye 
sormuştu. Onlar, “ Senin ilâhına, ataların İbrahim'in, 
İsmâil’in ve İshak’ın ilâhı olan tek Allah’a ibadet ede
ceğiz. Biz o Allah’a boyun eğeceğiz.”  demişlerdi.

134— Onlar bir ümmetti, (geldi) geçti. Onların ka
zandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da (ey Yahû
diler) sizedir. Siz onların yaptıklarından mes'ûl 
değilsiniz.
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135— Bir de, “ Yahûdi veya Hıristiyan olun ki, hidâyet 
bulasınız.” dediler. Sendedeki: ‘ ‘Hayır, biz hak yol üze
re bulunan İbrahim dinindeyiz; o hiçbir zaman müşrikler
den olmadı” .

136— (Ey mü’minler) Siz şöyle deyin: ‘ ‘Biz, Allah'a, 
bizeindirilene(Kur’ân’a) İbrahim’e, İsmail’e, İşhak’a ve 
Yakûb’un torunlarına indirilenlere; Mûsa’ya ve İsa’ya ve
rilen kitaplara ve bütün peygamberlere Rableri tarafından 
verilen (kitap ve âyetlerle iman ettik. Onların hiçbirini di
ğerinden ayırt etmeyiz. Biz ancak Allah’a teslim olmuş

kimseleriz.
137— Şayet sizin iman et

tiğiniz gibi iman ederlerse mu
hakkak doğru yolu bulmuşlar
dır. Yüz çevirirlerse size karşı 
ancak ayrılık ve düşmanlık 
içindedirler. Onlara karşı Allah 
sana yeter (onların hakların
dan gelecektir). O hakkıyla 
işiten ve bilendir.

138— (Sen) Allah’ın boya
sı (na bak vaftiz ne olacak).
Allah'dan daha güzel boya vu
ran kim olabilir? Biz işte ona 
ibadet edenleriz (27).

139— De ki: ‘ ‘Allah hak
kında bizimle mücadele mi 
edeceksiniz? Halbuki o bizim 
de Rabbimiz, sizin de Rabbi- 
nizdir. Bizim amellerimiz bi
ze; sizin amelleriniz sizedir. 
Biz ancak ona karşı samimi
leriz.”

140— Yoksa siz, "İb ra 
him, İsmail, ishak, Yakûbve 
torunları Yahûdi yahut Hıris- 
tiyandılar”  mı diyorsunuz? 
"Sizler mi daha iyi bileceksi
niz, yoksa Allah mı?”  diye 
sor. Allah’ınşâhidlikettiği bir 
hakikati gizleyenden daha 
zalim kim olabilir? Ama Allah 
yaptıklarınızdan gaafil değil
dir!

141— Onlar bir ümmetti, 
(geldi) geçti. Onların kazan
dıkları kendilerine, sizin ka
zandıklarınız da sizedir. Ve 
siz onların yaptıklarından 
mes’ûl değilsiniz.

(27) Allah’ın boyasından murad 
İslâm fıtratıdır. İnsanlar üzerinde 
dinin eseri görülür. Meselâ namaz 
lalan ile kılmayan bir arada görül
se yüzlerinden ayırt edilir. Hıristi- 
yanlar doğan çocuklarını, yedinci 
günden sonra, “ A ’mudiye-vaftiz” 
denilen sarı renkli bir suya daldırır
lar ve artık onun koyu bir Hıristiyan 
olmuş bulunduğunu sanırlardı. Bu 
âyet, o gülünç âdete'bir mukabele
dir.
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İ

142— insanla
rın içinden beyin
siz takımı, “ Müs- 

T lümanları öteden-
T beri döndükleri

kıbleden Kabe’ye çeviren ne
dir?" diyecekler. Sen de de ki: 
"Doğu, batı hep Allah’ındır. O 
dilediğini doğru yola iletir".

143— Ve işte böyle, sizi 
orta bir ümmet yaptık ki, bü
tün insanlar üzerine hak şâ- 
hidleri olasınız. Peygamber 
de sizin üzerinize şâhid ol
sun. Vaktiyle dönmekte ol
duğun ciheti şimdi sana Kıb
le yapmamız, ancak pey
gambere uyanlarla ona uy- 
mayıp geri dönenlerin arası
nı ayırt etmek içindir (28). 
Gerçi bu iş pek ağır ise de o 
yalnız Allah’ın hidâyet ettiği 
kimselere ağır gelmez. Allah 
sizin imanınızı (yani Kudüs’e 
doğru kıldığınız namazları
nızı) zayi edecek değildir. 
Çünkü Allah insanlara çok 
merhametli ve bağışlayıcıdır.

144— (Vahyi gözetmek 
için) yüzünü göğe doğru çe
virip durduğunu görüyoruz. 
Seni herhalde razı olacağın bir 
Kıble’ye döndürüyoruz. (Na
maz kılacağında) artık yüzü
nü Mescid-i Haram tarafına 
çevir. (Ey mü’minler) nerde 
bulunursanız siz de yüzlerini
zi (namazda) o mescid tarafı
na çevirin! Şüphe yok ki, 
kendilerine kitap verilenler bu
nun Rableri tarafından bir hak 
olduğunu pekâlâ bilirler. Ama

Allah, onlann yaptıklarından gaafil değildir.
145— Celâlim hakkı için! Sen o ehl-i kitaba her türlü 

mûcize ve hücceti getirsen yine senin kıblene tâbi olamaz
lar. Sen de onların kıblesine tâbi olacak değilsin. Onlar 
birbirlerinin kıblelerine de tâbi olmazlar. Yemin olsun, sa
na gelen bunca ilimden sonra onların hevalarına uymuş 
olsan, bu takdirde zalimlerden olursun.

(28) Peygamber (s.a.v.) önceleri Kâbe’ye doğru namaz kılıyordu. Me
dine’ye hicret ettikten sonra, Kudüs’teki Beyt-i Makdis’e doğru na
maz kılmakla memur oldu. Oraya doğru 16 veya 17 ay namaz kıldı. 
Daha sonra kıble Kâbe’ye çevrildi.
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146— Kendilerine kitap verdiklerimiz O nu (Muham- 
med’i) oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyle iken on
lardan bir fırka, bile bile hakkı gizlerler.

147— Hak Rabbindendlr. O halde sakın şüphe 
edenlerden olma.

148— Her ümmetin bir kıblesi vardır. Ona yönelir. 
Öyle ise hayırlı işlerde birbirinizle yarış edin. Nerede 
olursanız olun Allah (kıyamet gününde) hepinizi bir ara
ya getirir. Çünkü Allah her şeye kaadirdir.

149— Nereden (yola) çıkarsan hemen (namazda) yü

zünü Mescid-i Haram tarafına 
çevir. Bu emir Rabbinden ge
len bir gerçektir. Allah sizin 
yaptıklarınızdan gaafil değildir.

150— Nereden (yola) çı
karsan (namazda) yüzünü 
Mescid-i Haram’a doğru çe
vir. Siz de nerede olursanız 
yüzünüzü o tarafa çevirin ki, 
insanlar için aleyhinize bir 
hüccet olmasın. (Yahûdiler, 
“ Dinimizi inkâr ediyor, ama 
kıblemize dönüyor.” deme
sinler. Müşriklerde, “ İbra
him dininde olduğunu iddia 
ediyor, ama onun kıblesini 
terkediyor.” demesinler). 
Ancak onlardan zulmedenler 
müstesna! Siz de onlardan 
korkmayın; benden korkun! 
Tâ ki size olan nimetimi ta
mamlayayım, umulur ki hidâ
yete eresiniz.

151— Nitekim size içiniz
den bir peygamber gönder
dik. O, size âyetlerimizi oku
yor; sizi şirkten temizliyor; si
ze kitabı ve hikmeti öğretiyor 
ve size bilmediğiniz şeyleri 
öğretiyor.

152— O halde siz beni 
zikredin ki, ben de sizi ana
yım. Bana şükredin, nankör
lük etmeyin.

153— Ey iman edenler! 
Sabırla ve namazla (Allah’- 
dan) yardım isteyin. Hiç şüp
he yok ki Allah, sabredenler
le beraberdir.
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154— Allah yolunda öldü
rü len ler (şühedâ) için 
“ ölülerdir”  demeyin. Hayır, 
onlar diridirler. Lâkin siz sez
mezsiniz.

155— Andolsun, sizi biraz 
korku, biraz açlık, biraz da 
mallardan, canlardan ve 
mahsullerden eksiltmekle 
behemehal imtihan edece
ğiz. Sabredenleri müjdele.

156— Ki onlar başlarına 
bir belâ geldiği zaman, “ Biz 
Allah’ın (dünyada takdirine 
teslim olmuş kullarıyız ve 
biz (ahirette de) yine ona dö
neceğiz.”  derler.

157— işte onlara Rable- 
rinden mağfiret ve rahmet 
vardır. Ve işte onlar hidâye
te erenlerin tâ kendileridir.

158— Şüphesiz Safâ ile 
Merve Allah'ın alâmetlerin- 
dendir. İmdi herkim Kâbe’yi 
hac eder veya umre yapar
sa, onların ikisini de tavaf et
mesinde bir günah yoktur. 
Ve her kim gönlünden kopa
rak bir hayır işlerse iyi bilsin 
ki, Allah şükrün karşılığını 
veren ve her şeyi bilendir.

159— İndirdiğimiz açık 
hükümleri ve doğru yolu biz 
insanlara kitapta beyan ettik
ten sonra gizleyenler yok 
mu? İşte onlara Allah lânet 
eder; bütün lânetçiler de on
lara iânet okur (29).

160— Ancak tevbe edip 
halini düzeltenler ve (gizle
diklerini) açıklayanlar başka. 
Artık böylelerinin günahları
nı bağışlarım. Ben, tevbeleri 
kabul eden ve çok merha
metli olanım.

161— Âyetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak can ver
miş olanlar yok mu? işte Allah’ın, meleklerin ve bütün 
insanların lâneti onların üzerinedir.

162— Onlar o lânette (veya cehennemde) ebedî ola
rak kalırlar. Onlardan ne azap hafifletilir, ne de yüzle
rine bakılır.

163— Sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Ondan başka hiç
bir ilâh yoktur. Rahmân ve Rahîm O'dur.

(29) Bu âyet Yahûdiler hakkında indirilmiştir.
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164— Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, ge
ce ile gündüzün birbirini takip etmesinde, insanlara ya
rarlı şeylerle denizde akıp giden gemilerde, Allah’ın 
gökten su indirerek ölmüşken yeri onunla diriltmesin
de, yeryüzünde her nevi hayvanları dağıtmasında, rüz
gârları her taraftan estirmesinde ve yerle gök arasın
da emre âmâde duran bulutta akıl sahibi bir ümmet için 
elbet (Allah’ın birliğine) deliller vardır.

165— İnsanlardan bazıları da Allah’ı bırakarak bir
takım putlara taparlar; onları Allah'ı sevdikleri gibi se
verler. Ama iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvet

lidir. Eğer zulmedenler ileri
de görecekleri azabı, bütün 
kuvvet ve kudretin Allah’ın 
olduğunu ve azabının şidde
tini bir bilselerdi (Allah’ı bı
rakıp putlara tapmazlardı).

166— O zaman küfür ön
cüleri azabı görerek kendile
rine tâbi olanlardan kurtul
maya çalışacaklardır. Arala
rındaki bütün rabıtalar didik 
didik kopacaktır.

167— Ve tâbi olanlar, “ Ah 
bizim için (dünyaya) bir dö
nüş olaydı da onlar bizden 
kurtulup uzaklaştıkları gibi, 
biz de onlardan kurtulsay- 
dık!”  diyeceklerdir, işte böy- 
lece Allah onlara bütün yap
tıklarını hasret ve pişmanlık 
halinde gösterecektir. Onlar 
ateşten çıkacak da değiller
dir.

168— Ey insanlar! Yerde
ki şeylerden helâl ve temiz 
olmak şartiyle yeyin. Şeyta
nın izinden gitmeyin. Çünkü 
o size apaçık bir düşmandır.

169— O, size ancak kötü
lüğü, hayâsızlığı ve Allah’a 
karşı bilmediğiniz şeyleri 
söylemenizi emreder.
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170— O (müşrik)lere,
“ A llah’ın indirdiğine tâbi 
o lu n !”  denild iğ i zaman, 
“ Hayır, biz atalarımızı neyin 
üzerinde buldu isek ona tâbi 
oluruz.”  derler. Ya ataları bir 
şey anlamaz ve doğruyu se
çemez idiyseler!.. (Yine uya
caklar mı?).

171— Küfredenlerin hali, 
sade bir çağırma ve bağır
madan başka bir şey duyma
yan hayvanı çağıranın haline 
benzer. Sağırlardır, dilsizler
dir ve körlerdir. Binaenaleyh 
akıl etmezler.

172— Ey iman edenler! 
Size verdiğim nimetlerin he
lâl olanlarından yeyin! Eğer 
yalnız Allah’a tapıyorsanız 
ona şükredin.

173— O size ancak ölü 
hayvan etini, kanı, domuz 
etini ve Allah dan başkası 
adına kesilen hayvan etini 
haram kılmıştır. Fakat dara 
düşen kimse, diğerinin hak
kına tecavüz etmemek ve za
ruret miktarını aşmamak şar- 
tiyle yerse, ona da bir günah 
yoktur. Çünkü Allah, çok ba
ğışlayıcı ve merhametlidir.

174— Allah’ın indirdiği ki
taptan bir şeyi gizleyip de 
bununla biraz para alanlar 
yok mu? işte onlar karınları
na ateşten başka bir şey ye
mezler. Kıyamet gününde Al
lah onlarla ne konuşur, ne 
de onları temize çıkarır. On
lar için acıklı bir azap vardır 
(30).

175— Onlar hidâyeti verip 
dalâleti, mağfireti bırakıp 
azabı satın alanlardır. Böyle- 
leri ateşe ne de sabırlı şey
lerdir!..

176— Bu azabın sebebi 
şudur: Çünkü Allah kitabı

hak olarak indirmiştir (onlarsa bunda ihtilâfa düşerek bir 
kısmına iman, bir kısmını gizleyerek inkâr etmişlerdir).
Kitap hakkında bu şekilde ihtilâfa düşenler, haktan uzak 
bir ayrılık içindedirler.

(30) Yahudi hahamları Peygamber (s.a.v.)'in Tevrat'ta anlatılan ev
safını gizlediler ve bu iş için de az bir para aldılar. Ayet-i celile 
ise bu davranışlarının çok çirkin bir hareket olduğunu açıklamak
tadır. Az bir paradan maksat şudur: Bütün maddî varbklar, âhiret 
hayatının karşısında pek az bir değer demektir. Çünkü dünyadaki 
bütün maddî değerler fani, âhiret hayatındaki nimetler ise baaki ol
ması bakımındandır.
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177— (Namazda) yüzlerinizi doğu ve batıya çevir
meniz iyilik değildir. Fakat iyi kimse Allah’a, âhiret gü
nüne, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman 
eden; malı sevmekle beraber yakınlarına, yetimlere, 
yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere, köle ve esirle
re veren, namazı dosdoğru kılan, zekâtı da verendir. 
Bir de sözleştikten sonra sözlerini yerine getirenlerle 
sıkıntı ve hastalık hallerinde, şiddetli savaşta sabreden
lerdir. Doğru söyleyenler işte bunlardır. Takva sahip
leri de ancak bunlardır (buyurulmuştur)(31).

178— Ey iman edenler! Öldürülen insanlar hakkın-

A

da size kısas (mi
silleme) farz kı
lındı. Hür olana 
hür, köleye köle, 
kadına kadın kı
sas olunacaktır. 
Kaatillerden her 
kime ölenin kar
deşi tarafından 
bir şey bağışla
nırsa bağışlaya
na düşen kaatili 
örfe göre takip etmek, kaatile 
düşen de diyeti iyilikle öde
mektir. Bu, Rabbiniz tarafın
dan size bir hafifletme ve 
rahmettir. Bundan sonra kim 
tecavüzde bulunursa, onun 
için acıklı bir azap vardır.

179— Hem sizin için kı
sasta hayat vardır, ey akıl 
sahipleri! (Çünkü kendinin 
de öldürüleceğini bilen bir 
kişi, başkasını öldürmekten 
vazgeçer. Böylece hem 
kendisi yaşar, hem de öl
dürmek istediği kimse sağ 
kalır). Umulur ki, (haksız ye
re adam öldürmekten) koru
nursunuz.

180— Sizden b irin ize 
ölüm geldiği vakit, şayet bir 
hayır (mal) bırakacaksa ana
sına, babasına ve akrabası
na meşrû bir şekilde vasiyet 
etmek, takva sahipleri üzeri
ne icrası lâzım bir hak olarak, 
farz kılındı (32).

181— Artık bunu işittikten 
sonra kim değiştirirse vebâli 
değiştirenlerin boynunadır. 
Şüphesiz ki Allah, işitir ve bi
lir.

(31} Bu âyet, ibadet esnasında 
doğuya ve batıya dönmeyi marifet 
sayan Yahûdiler ile Hıristiyanları 
red için indirilmiştir.

(32) Bu âyetin hükmü, Nisâ Sûre
si 'ndeki Miras âyetiyle nesh edilmiş 
(kaldırılmış) tir.
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182— Kim vasiyet edenin 
bir hatasından veya günaha 
girmesinden korkar da arala
rını düzeltirse, ona bir günah 
yoktur. Çünkü Allah çok ba
ğışlayıcı ve merhametlidir.

183— Ey iman edenler! 
Sizden öncekilere oruç farz 
kılındığı gibi, size de farz kı
lındı. Umulur ki (günahlar
dan) korunursunuz.

184— Sayılı günler!.. Siz
den her kim hasta olur veya 
seferde bulunursa tutamadı
ğı günler sayısınca başka 
günlerde tutsun! Oruç tut
maya gücü yetmeyenlerin 
bir yoksul doyuracak kadar 
fidye vermeleri lâzım gelir. 
Kim gönlünden koparak (fid
yeyi daha çok vermek gibi) 
bir hayır işlerse o kendisi için 
daha hayırlı olur. Ama bilse
niz, oruç tutmanız sizin için 
en hayırlıdır.

185— (O sayılı günler)
Ramazan ayıdır ki, Kur’ân in
sanlara bir hidâyet ve hakka 
ulaştıran, hakla bâtılı ayıran 
açık âyetler halinde bu ayda 
indirildi, imdi sizden kim bu 
aya erişirse onun orucunu 
tutsun. Kim hasta olur veya 
seferde bulunursa tutamadı
ğı günler sayısınca başka 
günlerde (kazâ etsin!). Al

lah size kolaylık diler; güçlük istemez (Onun için has
talık ve sefer hallerinde orucu terketmenizi mübah 
kılmıştır). Bu kolaylığı, sayıyı tamamlamanız ve size yol 
gösterdiğinden dolayı Allah ’ı büyük tanımanız için meş
ru kılmıştır. Umulur ki, şükredersiniz.

186— (Yâ Muhammedi) eğer kullarım sana beni so
rarlarsa, (söyle) şüphesiz (bilsinler ki) ben yakınım. 
Dua edenin duasını kabul ederim. O halde onlarda be
nim davetime uysunlar ve bana hakkıyle inansınlar ki, 
doğru yolu bulmuş olsunlar.
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187— Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size 
helâl kılındı. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için 
bir elbise (gibi)siniz. Allah, nefislerinize emniyet ede
meyeceğinizi bildiği için müracaatınızı kabul buyurdu 
ve sizi affetti (33). Şimdi onlarla cinsî münasebette bu
lunun ve Allah’ın sizin için takdir buyurduğunu isteyin. 
Hem sizce tâ sabahın beyaz ipliği siyah iplikten seçi
linceye kadar (yani gecenin siyah ipliğe benzeyen ka
ranlığı gidip sabahın beyaz ipliğe benzeyen aydınlı
ğı seçilinceye kadar)yeyip içmeye devam edin. Son
ra orucu geceye dek tamamlayın. Ama siz, mescidler-

de itikâf halindeyken onlarla 
cinsî münasebette bulunma
yın. Bunlar Allah’ın sınırları
dır, onlara yaklaşmayın, işte 
Allah âyetlerini insanlara 
böyle açıklar ki, sakınıp ko
runsunlar.

188— Aranızda birbirini
zin mallarını haksız sebepler
le yemeyin. Ve insanların 
mallarından bir kısmını bile 
bile günahla yemek için, o 
malları (rüşvet olarak) hâ
kimlere vermeyiniz.

189— (Yâ Muhammedi),
sana yeni doğan ayları so
rarlar. Deki: “ Onlarinsanlar 
ye hac için vakit ölçüleridir. 
İyilik, (ihramda) evlere arka
larından girmeniz değildir
(34) . Lâkin iyi kişi, haramlar
dan sakınan kimsedir. Evle
re kapılardan girin. Ve Allah’- 
dan korkun ki, muradınıza 
eresiniz.

190— Sizinle harp eden
lerle Allah yolunda çarpışın. 
Ama ileri gitmeyin. Çünkü Al
lah, aşırı gidenleri sevmez
(35) .

(33) Hz. Ömer ve bir başkası oruç 
gecesi aileleri ile münasebette bu
lunmuş, sonra Peygamber (s.a.v.)’- 
den özür dilemişlerdi. (Cenâb-ı Hak 
dileklerinin kabul olduğunu müjde
ledi).

(34) Müslümanlar vaktiyle ihram- 
h bulundukları müddetçe evin arka
sından bir delik açarak içeriye ora
dan girip çıkarlarmış ve bunu hayır 
bir iş sayarlarmış.

(35) Bu âyet-i kerime, Berâe âyeti 
ile yahut bundan sonraki âyetle nes- 
hedilmiş, yani hükmü kaldırılmıştır 
(Celâleyn). Mezheb-i Hanefi ulema
sına göre bu âyet mensuh değildir 
(Bk. Elmalı, s. 697).
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191— O (kâfir)leri bulduğunuz 
yerde tepeleyin! Ve sizi çıkardık
ları yerden (Mekke’den) onları çı
karın! Fitne, ölümden daha beter
dir. Onlar, Mescid-i Haram’da si
zinle çarpışmadıkça, siz de onlar
la orada çarpışmayın. Fakat sizin
le çarpışırlarsa, onları tepeleyin! 
Kâfirlerin cezası böyledir.

192— Şayet (şirkten) vazge
çerlerse, şüphesiz Allah, çok ba
ğışlayıcı ve merhametlidir.

193— Fitne (den eser) kalma- 
yıncaya ve din de Allah’ın (dini 
olarak tanınmış) oluncaya kadar 
onlarla çarpışın. Eğer vazgeçer
lerse, artık düşmanlık yalnız za
limlere karşı kalır.

194— Haram ay, haram aya 
karşılıktır. (O ayda onlar sizinle 
nasıl çarpıştılarsa, siz de onun 
gibi bir ayda onlarla çarpışın!).
Bütün hürmetler karşılıklıdır. O 
halde kim size saldırırsa, siz de 
ona aynen size yaptığı tecavüz gi
bi, saldırın. Ama Allah’dan kor
kun. Ve bilin ki, Allah takva sahip
leriyle beraberdir.

195— Allah yolunda mallarını
zı sadedin; fakat kendi ellerinizle 
kendinizi tehlikeye atmayın (36). 
(Mücahitlere yiyecek vesaire 
vermekle) iyilik edin! Çünkü Al
lah, iyilik edenleri sever.

196— Hac ile umreyi de Allah 
İçin tamam yapın. Bundan mene
dirseniz size hedy kurbanından 
kolayınıza gelen vâcib olur. Ve 
hedy kurbanı yerine varıncaya 
(Mina’ya) kadar başlarınızı tıraş 
etmeyin. Sizden her kim hasta 
olur veya başından eziyeti bulu-

nup tıraş olursa, ona oruç veya sadaka yahut kurbandan iba
ret bir fidye lâzım gelir (yani ya üç gün oruç tutar, altı fakire
birer fitre miktarı sadaka verir, yahut bir kurban keser). Düş
mandan emin olduğunuz vakitte, her kim hacca kadar umre 
ile sevap kazanmak isterse ona da kolayına gelen hedy kurba
nı vâcib olur. Kesecek kurban bulamazsa hac günlerinde üç, 
(yurduna) döndüğü vakit de yedi gün oruç tutar ki, tam on gün 
eder. Bu hüküm, ailesi Mescid-i Haram’da oturmayanlar için
dir. Allah’dan korkun ve bilin ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

(36) Bu âyet-i kerimenin nüzul sebebi, rivayete göre, harpten ve o 
uğurda mal sarfetmekten kaçınmanın bir tehlike olduğunu ihtar için
dir.
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197— Hac malûm aylardır (37). Kim bu aylarda hac- 
cı eda ederse bilm eli ki, hacda kadına yaklaşm ak, g ü 
nah işlem ek ve kavga etm ek yoktur. Hayır namına ne 
yaparsanız Allah onu bilir. B ir de azık tedarik edin. M u
hakkak ki, azığın en hayırlısı takvâdır. Benden korkun 
ey akıl sahip le ri! (38).

198— Hacda Rabbinizin fazlından (ticaretle) refah 
istem enizde size günah yok tu r. A ra fa t’tan akın e ttiğ i
nizde M eş’ar-i Haram (denilen yer) de A llah ’ı zikredin. 
O size nasıl h idâyet ve rd iyse  siz d e O ’nuanın . Doğru-

su siz bundan önce cidden 
sapıklardandınız.

199— Sonra insanların 
akın ettiğ i yerden (Arafat’
tan) siz de akın edin. Ve A l
lah 'ın affını d ileyin. Allah çok 
a ffed ic i, m erham et edic id ir.

200— Hac ibadetlerin iz i 
b itirdikten sonra Allah'ı (vak
tiyle) babalarınızı andığınız 
g ib i yahu t daha çok z ikredin  
(39). insanların  kim isi, “ Ey 
Rabbimiz! Bize dünyada (na
sip) v e r!"  der ki, onun âhi- 
rette  h içb ir nasibi yoktur.

201— Kimisi de, “ Ey Rab
bim iz! Bize dünyada güzel 
hâl, âhirette de güzel hâl ver! 
Ve bizi cehennem azabından 
k o ru !"  der.

202—  işte bunların, ka
zandıkları (hayırdan) naslb- 
leri vardır. Allah hesabı ça 
buk görend ir.

(37) Malûm olan aylardan mak
sat, Şevval, Zilkade aylan ile Zilhic- 
ce'nin ilk on günüdür.

(38) Yemenliler, yanlarına azık 
almadan hacca giderlermiş. Bu se
beple de başkalarına yük olurlar
mış. Bu âyet onlar hakkında inmiş 
ve hem onları hem de diğer kimse
leri uyarmıştır.

(39) Vaktiyle hacılar Minâ'da 
şeytan taşlayıp işini bitirdikten son
ra övünmek için babalarım anarlar
mış. Allah Teâlâ, bu kudsî mekân
larda anmaya layık olanın Zât-ı İlâ
hî olduğuna dikkatleri çekmek için 
bu âyet-i kerimeyi indirmiştir.
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i'
203— Bir def sayılı günlerde 

(teşrik günlerin
de) Allah’ı (tekbir
le) zikredin. Kim 
iki günde (40) 
(Minâ’dan dön
mek için) acele 

y ederse ona günah 
yoktur. Kim geri 

kalırsa, bu takva sahibi için 
olup, ona da günah yoktur. Al- 
lah'dan korkun. Ve bilin ki, 
muhakkak sîzler O na topla
nacaksınız.

204— İnsanlardan öylesi 
vardır ki, dünya hayatı hakkın- 
daki sözü senin hoşuna gider. 
Kalbindekine de (yani özü sö
züne uygun olduğuna) Allah’ı 
şâhid tutar. Halbuki kendisi, 
düşmanların en yamanıdır 
(41).

205— (Senden) ayrıldı mı, 
yeryüzünde fesad çıkarmaya, 
ekini ve nesli helâk etmeye ça
lışır. Allah ise fesadı sevmez.

206— Ona, “ Allah’dan 
kork!" denildiği vakit onuru 
(kibri) kendisini günah işleme
ye sevk eder. Buna, cehen
nem kâfidir; ne kötü döşektir!..

207— insanlardan bazısı 
da Allah'ın rızasına ermek için 
kendini feda eder (42). Allah 
kullarına çok merhametlidir.

208— Ey iman edenler! 
Hepiniz sulha (barışa) girin. 
Şeytanın adımlarına uymayın. 
Çünkü o sizin açık bir düşma
nmızdır.

209— (Evet) size bunca 
açık deliller geldikten sonra, 
yine ayağınız kayarsa iyi bilin 
ki, Allah çok ulu ve hakimdir.

210— Onlar sade gözetiyorlar ki, Allah meleklerle bir
likte kendilerine buluttan gölgeler içinde geliversin de işfle- 
rini) bitiriversin (onları helâk ediversin). Halbuki bütün iş
ler Allah'a döndürülür.

(40) Zilhicce'nin on bir ve on ikinci günlerinde.
(41) Bu şahıs, Ahnes bin Şurayk’tır. Peygamber (s.a.v.) ile tatb tatb 

konuşur, kendisine inandığına ve sevdiğine dair yemin ederdi. Fakat 
münafık idi. Peygamberimizin huzurundan çılanca Müslümanların eki
nini yakmış, hayvanlarını öldürmüştü. Yüce Allah bu âyetlerle onun 
yalanını meydana çıkarmıştır.

(42) Bu zat, Suheyb (r.a.)’dır. Müşriklerin eziyetlerine karşı Medi
ne'ye hicret etmiş, malını onlara bırakmıştı.
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211— İsrail oğullarına sor. Onlara ne kadar açık mûci- 
zeler vermişiz. Ama kim, mûcizeler kendisine geldikten 
sonra, Allah’ın nimetini değiştirirse bilsin ki, Allah’ın aza
bı çok şiddetlidir.

212— Dünya hayatı, küfredenlere süslü gösterilir de 
iman edenlerle alay ederler. Halbuki takva sahipleri, kı
yamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesap
sız rızık verir.

213— insanlar tek bir ümmet idi; sonra Allah, rahmeti
nin müjdecisi ve azabının habercisi olmak üzere, peygam

berleri gönderdi. Ve insanların 
aralarında; ihtilâfa düştükleri 
şeylerde, hükmetmek için, o 
peygamberlere kitabClarîda in
dirdi. Ancak ehl-i kitap kendi
lerine açık mûcizeler geldikten 
sonra, aralarındaki ihtiras yü
zünden, onda ihtilâfa düştüler. 
Bunun üzerine Allah, onların 
ihtilâf ettikleri Hakk’a, Allah’ın 
izniyle iman edenleri doğrudan' 
doğruya muvaffak kıldı. Allah 
dilediğini doğru yola çıkarır.

214— Yoksa siz, kendi
nizden evvel geçenlerin me
sel olmuş halleri başınıza 
gelmeden cennete girivere
ceğinizi mi sandınız? Onlara 
öyle yoksulluk ve sıkıntı ge
lip çattı, öyle sarsıldılar ki, 
peygamber ve beraberinde
ki iman edenler, “ Allah’ın 
yardımı ne zaman gelecek?” 
diyordu. Dikkat edin! Allah’
ın yardımı muhakkak yakın
dır!

215— Sana neyi infak 
edeceklerini soruyorlar (43). 
De ki: “ Hayır namına nafaka 
olarak vereceğiniz şey, ana- 
babanın, akrabanın, yetimle
rin, yoksulların ve yolcuların
dır. Hayır namına daha ne 
yaparsanız Allah onu mu
hakkak bilir (ve mükâfatını 
verir).”

(43) Bu zat, Amr bin Cemûh idi. 
Kendisi zengin bir ihtiyardı.
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216— (Ey mü’minler!)
Hoşunuza gitmediği halde 
savaş size farz kılındı. Ama 
olur ki, bir şey hoşunuza git
mediği halde sizin için daha 
hayırlıdır. Ve olur ki, bir şey 
sevdiğiniz halde sizin için şer 
olur. Allah bilir, siz bilmezsi
niz.

217— Sana haram ayda 
savaşın hükmünü soruyorlar. 
De ki: “ O ayda savaş büyük 
günahtır. Ama Allah yolundan 
menetmek, O ’na ve Mescid-i 
Haram’a küfürde bulunmak, 
ahalisini oradan çıkarmak Al
lah katında daha büyük bir gü
nahtır. Fitne, kaatilden daha 
büyüktür (yani sizin şirk fitne
niz, öldürmekten daha beter
dir). Ellerinden gelse, sizi 
dininizden döndürünceye ka
dar sizinle çarpışır dururlar. 
Sizden kim dininden döner de 
kâfir olarak ölürse, işte onla
rın amelleri hem dünyada, 
hem âhirette boşa gider. Ve 
işte bunlar cehennemliklerdir. 
Onlar orada ebedî kalacaklar
dır (44).

218— Gerçekten iman 
edenlerle muhâcirler ve Allah 
yolunda savaşanlar (yok 
mu?) işte Allah’ın rahmetini 
ümid edenler bunlardır. Allah 
çok bağışlayıcı ve merha
metlidir.

nafaka olarak vereceklerini soruyorlar. De ki: “ ihtiyacınız
dan geri kalanı verin!’ ’. Allah âyetleri size böyle açıklar, 
tâ ki düşünesiniz.

219— Sana şarabı ve ku
marı soruyorlar. De ki: “ On
larda hem büyük günah, 
hem de insanlara bazı fayda
lar vardır. Ama günahları fay
dalarından daha büyüktür'' 
(45). Yine sana hangi şeyi-

(44) Peygamberimiz (s.a.v.) ilk savaş bölüğünü Abdullah bin Cahş’ın 
kumandası altında göndermişti. Bunlar müşriklerle çarpıştılar ve 
Cemâziyelâhir 'in sonunda İbni Hadramî'yi öldürdüler. O günü Re
cep ayı ile karıştırdılar. Bunun üzerine, kâfirler onları ayıplayarak, 
“Müslümanlar, haram aylarda savaş yapıyorlar" diye söylenmeye 
başladılar. Bunun üzerine bu âyet indirildi.

(45) Bundan sonra, Mâide Sûresi’ndeki 90-91. âyetler inesiye ka
dar bazı kimseler içti, bir çoğu da içkiyi terk etti. Sûre-i Mâide'nin 
mezkûr âyetleri inince bu âyet nesh edilmiştir.
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220— Dünya ve âhiret hakkında (düşünüp en iyi ola
nı alın!). Bir de sana yetimlerden soruyorlar. De ki: 
“ Onlar hakkında ıslahda bulunmak (mallarını korumak 
sizin için) daha hayırlıdır. Ama onlarla düşer kalkar
sanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozgun
cuyu ıslahçıdan ayırır. Eğer Allah dileseydi, sizi mut
laka sarpa sardırırdı. Şüphesiz Allah güçlüdür; hikmet
lid ir’ ’ .

221— (Ey mü’minler) iman etmedikçe müşrik kadın
larla evlenmeyin. Mü’min bir cariye, müşrik bir kadın
dan daha hayırlıdır. Velev ki müşrik kadına imrenmiş

olun (46). Müşrik erkeklerde 
iman etmedikçe onlara mü’
min kadınları nikâhlamayın. 
Mü’min bir köle müşrikten 
daha hayırlıdır. Velev ki müş
rik hoşunuza gitsin. Onlar si
zi cehenneme davet ederler. 
Allah ise izni ile cennete ve 
mağfirete davet ediyor. Ve 
âyetlerini insanlara beyan 
buyuruyor. Umulur ki düşü
nüp ibret alırlar.

222— Sana kadınların ay
başı halini de soruyorlar. De 
ki: “ O bir ezâdır. Onun için 
hayız zamanında kadınlar
dan uzaklaşın ve temizlene- 
ne kadar onlara yaklaşma
yın. Tertemiz yıkandıkları za
man Allah’ın emrettiği yer
den onlarla cinsî münasebet
te bulunun. Şüphesiz Allah 
çok tevbe edenleri ve çok te- 
mizlenenleri sever.

223— Kadınlarınız sizin 
tarlanızdır. O halde tarlanıza 
nasıl isterseniz öyle varın 
(47). Kendiniz için önceden 
(iyi ameller) gönderin. Al
lah'dan korkun ve bilin ki 
muhakkak ona kavuşacaksı
nız. Mü’minleri müjdele!” .

224— Bir de sözünüzde 
durmanız, takvâ sahibi olma
nız ve insanların arasını bul
manız için Allah’ı yeminleri
nize hedef yapmayın. Allah, 
hakkiyle işitici ve bilicidir.

(46) Bu yasaklama MâideSûresi- 
nin 5. âyeti ile ehl-i kitap olmayan 
kâfirlere tahsis edilmiştir. Ehl-i ki
taptan olan kadınlarla evlenmek câ- 
izdir.

[47] Hanımlarınıza yaklaşırken 
önden yaklaşınız. Ayet-i kerimeden 
maksat budur.
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225— Allah sizi, yeminleriniz
deki lağvdan dolayı muâhaze et
mez. Velâkin kalblerlnlzin irtikâp 
ettiği yeminlerle muâhaze eder. 
Allah çok bağışlayıcıdır, halim
dir (48).

226— Kadınlarına yaklaşma
maya yemin edenler için dört ay 
beklemek vardır. Eğer (yemin
lerinden) dönerlerse bilsinler ki, 
Allah çok bağışlayıcı ve merha
metlidir.

227— (Yok) eğer boşamaya 
karar verdi iseler (onu yerine 
getirsinler). Şüphesiz Allah işi- 
tici ve bilicidir.

228— Boşanan kadınlar, biz
zat kendileri, üç hayız müddeti 
beklerler. Eğer Allah’a ve âhiret 
gününe inanıyorlarsa, Allah’ın 
rahimlerinde yarattığı çocuğu 
saklamaları kendilerine helâl ol
maz. Ama kocaları barışmak is
terlerse, bu iddet içinde onları 
geri almaya (nikâhlarında tut
maya) daha lâyıktırlar. Erkekle
rin kadınlar üzerinde meşru 
(hakları olduğu) gibi, kadınların 
da (kocalar) üzerinde (hakları) 
vardır. Ama erkekler için kadın
lar üzerine üstün bir derece var
dır. Allah güçlüdür, hakimdir.

229— (Ric’î) talâk ikidir (49). 
Ondan sonra kadını ya iyilikle 
tutmak yahut güzellikle salmak 
vardır. Kadınlarınıza verdiğiniz 
mehirlerden bir şeyi geri alma
nız, size helâl olmaz. Meğer ki 
karı ile koca Allah’ın emirlerini 
yerine getirmemekten korksun
lar. Eğer siz de onların Allah’ın 
emirlerini yerine getiremeyecek
lerinden korkarsanız, kadının 
ayrılmak için fidye vermesinde 
ikisine de günah yoktur. Bunlar 
Allah’ın sınırlarıdır. Onları aşma
yın. Her kim Allah’ın sınırlarını 
aşarsa, işte onlar zalimlerin tâ 
kendileridir.

230— Eğer koca, karısını 
(ikinci talâktan sonra) bir kere 
daha boşarsa, ondan sonra ka
dın başka bir kocaya varmadık

ça ilk kocasına helâl olmaz. İkinci koca boşarsa Allah’ın emir
lerini yerine getireceklerinden ümitvâr oldukları takdirde bir
birlerine dönmelerinde ikisine de günah yoktur. Bunlar, Al
lah’ın sınırlarıdır. Onları anlayan bir kavme beyan eder.

(48) Yemin-i lağv, kasıtsız olarak ağzından çıkıveren “Hayır val
lahi” , “Bilmem vallahi” diye yapılan yeminlerdir.

(49) Talâk, yani boşama ikidir. Bir, erkek hanımım birinci defa 
boşadıktan sonra tekrar alabilir. İkinci defa boşadığında da anlaş
tıkları takdirde alabilir. Üçüncü defa boşadığında ise, hanımı baş
kası ile evlenip ayrılmadıkça, kendisini nikâhı altına alamaz. İslâm 
hukukuna göre durum budur. (Bu hususun tafsilatı, fıkıh kitapla
rından öğrenilmelidir).
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231— Kadınları boşadınız da iddetlerini bitirdiler mi, 
artık onları ya iyilikle tutun, yahut iyilikle salın. Onları 
haklarına tecavüz için zararlarına tutmayın. Bunu kim 
yaparsa, kendine zulmetmiş olur. Allah'ın âyetlerini de 
alaya almayın. Allah’ın size olan nimetini ve size öğüt 
vererek, size indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayın. Allah’- 
dan korkun ve bilin ki, Allah her şeyi bilir.

232— Kadınları boşadığınızda iddetlerini bitirdiler mi, 
aralarında meşrû surette anlaştıkları takdirde (ey veli
ler!) kendilerini ilk kocalarına nikâh etmelerine mâni ol

mayın. Bu sizden Allah’a ve 
âhiret gününe iman etmiş 
olanlara verilen bir 
öğüttür. Bu sizin 
için daha hayırlı 
ve daha temizdir.
Allah bilir; siz bil
mezsiniz.

233— Anneler 
çocuklarını tam 
iki sene emzirir
ler. Bu hüküm, 
süt müddetini ta
mamlamak iste
yenler iç ind ir.
Annelerin yiyeceği ve giye
ceği, meşru bir şekilde, ev
lât kendisinin olan babaya 
borçtur. Hiçbir kimse gücün
den ziyade bir şeyle mükel
lef tutulmaz. Hiçbir anne ve 
baba çocuğu yüzünden za
rara sokulmasın. Mirasçıya 
düşen de aynı borçtur (yani 
anne için babaya düşen yi
yecek ve giyecek borcu, 
çocuk için de velisine dü
şer). Eğer anne ile baba, 
müşavere ederek rızalarıyla 
(müddet dolmadan) çocuğu 
memeden kesmek isterlerse, 
kendilerine günah yoktur. 
Şayet çocuklarınızı başkala
rına emzirtmek isterseniz, 
vereceğiniz şeyi meşrû bir 
surette teslim ettikten sonra 
size yine günah yoktur. Al- 
lah’dan korkun ve bilin ki, Al
lah her yaptığınızı görür.
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2 3 4 —  Sizden vefat eden
lerin geride bıraktığı zevce
ler, bizzat kendileri dört ay 
on gün iddet beklerler (hâmi
le iseler, iddetleri çocuğun 
doğumu ile son bulur). 
Müddetlerini doldurdukları 
zaman, meşrû surette kendi 
haklarında yaptıkları (süs
lenme vesaire) için (ey ve
liler!) size bir günah yoktur. 
Allah, sizin yaptığınız her 
şeyden haberdardır.

2 3 5 —  Kadınlara namzed- 
liğinizi çıtlatmakta (50) veya 
gönüllerinizde gizlemenizde 
size bir günah yoktur. Allah 
biliyor ki, siz onları mutlaka 
anacaksınız (onları isteye
ceksiniz). Ancak, kendileri 
ile gizli bir vaadleşme yap
mayın. Meşrû bir söz söyler
seniz o başka! Farz olan id
det sona ermedikçe de nikâh 
akdine azmetmeyin Allah 
gönlünüzde olanı bilir. Bunu 
bilin de ondan sakının. Hem 
bilin ki, Allah çok bağışlayıcı 
ve halimdir.

2 3 6 —  Eğer kadınları, ken
dilerine el sürmeden veya bir 
mehir kesmeden boşarsanız 
size bir günah yoktur. Şu ka
dar var ki onları müt’a (ya
rarlı bir şeyle fayda) landı- 
rın. Vakti hali (yerinde) olan, 
kudretine göre; fakir olan da 
hâline göre vermeli. Bu, iyi
lik yapanlar üzerine bir borç
tur (51).

2 3 7 —  Kendilerine dokun
madan boşar da evvelce me

hir kesmiş bulunursanız, o vakit borç, kestiğiniz 
(mehr)in yarısı onlarındır. Meğer ki kadınlar yahut ni
kâhın düğümü elinde olan veli bağışlamış olsun. (Ey 
erkekler), sizin bağışta bulunmanız takvâya daha ya
kındır. Aranızdaki fazlı unutmayın. Şüphesiz Allah her 
yaptığınızı görür.

(50) Meselâ erkek, “Sen güzelsin, senin gibisi bulunmaz" dese bun
da vebal yoktur.

(51) Mehir zikredilmeden nikâhlanıhp cimada bulunmadan önce 
boşanan kadına mehir yerine verilen mala, faydalanılacak şey mâ
nâsında “Müt’a ” denilmektedir.
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238— Namazlara, bilhassa orta namaza dikkat edin 
(52). Ve kalkın Allah’a saygı için (onun divanına) du
run.

239— Eğer korku hâlinde iseniz yaya veya binekle 
giderken kılın. Emniyetli bulunduğunuz zaman da bil
mediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah’ı anın.

240— Sizden vefat edip geride zevceler bırakanlar, 
zevcelerinin bir seneye kadar evlerinden çıkarılmaya- 
rak faydalandırılmalarını vasiyet etsinler. Eğer onlar 
kendi arzulariyle çıkarlarsa, kendi haklarında yaptık

ları meşrû bir işten dolayı size 
günah yoktur. Allah güçlüdür; 
hikmet sahibidir (53).

241— Boşanan kadınlara 
meşrû bir şekilde istifade 
hakkı vardır ki, yerine getiril
mesi, Allah’dan korkanlar 
için bir vazifedir.

242— İşte akıl edesiniz di
ye, Allah size âyetlerini böy
le açıklar.

243— Bakmaz mısın o 
kimselere ki, binlerce kişi 
iken ölüm korkusu ile yurtla
rından çıktılar (54). Allah on
lara, “ Ölün!”  dedi (öldüler), 
sonra onları diriltti. Şüphesiz 
Allah insanlara karşı ihsan 
sahibidir, lâkin insanların ço
ğu şükretmezler.

244— Allah yolunda sava
şın ve bilin ki, Allah işiticidir, 
bilicidir.

245— Kimdir o Allah’a gö
nül hoşluğu ile bir ödünç ve
recek? Allah ona (bu ödün
cün) birçok katlarını veriver- 
sin! Allah hem sıkar, hem 
açar (yani imtihan için kimi
ne az, kimine çok verir). Siz 
ona döndürüleceksiniz.

(52) Orta namaz, ildndı namazıdır. 
Bu babta başka hükümler de vardır.

(53) Bu vasiyet, miras âyetiyle 
neshedilmiştir.

(54) Bunlar İsrâil oğullarından bir 
tâife idi. Taun hastalığından kaçı
yorlardı.
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246— Mûsa’dan sonra İs
rail oğullarından ileri gelen 
bir cemaati görmedin mi? 
Hani peygamberlerine (Şe- 
muil’e), “ Bize bir padişah 
gönder de Allah yolunda 
harp edelim!’ ’ demişlerdi. O 
da, “ Yâ üzerinize savaş farz 
olur da muharebe etmezse
niz?’ ’ demişti. “ Biz niye mu
harebe etmeyelim ki; yurtla
rımızdan çıkarıldık; evlâtları
mızdan olduk’ ’ dediler. Vak- 
tâ ki savaş üzerlerine farz kı
lındı, içlerinden pek azı müs
tesna olmak üzere ondan 
yüz çevirdiler. Ama Allah o 
zalimleri çok iyi bilir.

247— Peygamberleri on
lara, “ Gerçekten Allah size 
padişah olmak için Tâlût’u 
gönderdi.’ ’ dedi. “ O bize na
sıl padişah olabilir ki, biz pa
dişahlığa ondan dahalâyığız; 
hem ona malca bir genişlik 
de verilmiş değildir”  dediler. 
O, şu cevabı verdi: “ Şüphe
siz ki Allah, onu sizin üzeri
nize ve kendisine bilgi ile vü- 
cud kuvveti üstünlüğü ver
m iştir” . Hem Allah mülkünü 
dilediğine verir. Allah Cırı ih
sanı) geniştir; bilicidir.

248— Peygamberleri on
lara şunu da söylemişti: 
“ Onun padişahlığının alâme
ti size Tâbutun gelmesidir. 
Onda Rabbinizden bir sekî- 
net ve Mûsa ile Hârun’un bı
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raktıkları şeylerden birbakıyye vardır. Onu melekler ge
tirecektir. Eğer mü’minlerseniz elbet bunda sizin için 
bir alâmet vardır”  (55).

(55) Tâbut, bir sandık olup içinde peygamberlerin emanâtı vardı. 
Vaktiyle Allah onu Âdem aleyhisselâma indirmiş ve elden ele bun
lara gelmiş. Nihayet Âmâlika kavmi İsrâil oğullarma galebe çala
rak Tâbutu onlardan almışlar. Onlar bununla düşmana karşı yürür, 
zafer dileğinde bulunur; rahatbk duyarlarmış. İçinde Hz. Mûsa’nın 
ayakkabıları ile asâsı, Hz. Hârun’un sarığı, bir ölçek kudret helvası 
varmış. Melekler onu gökyüzünden getirip Tâlût’un yanma koymuş
lar. Ve böylece onun padişahhğını tasdik etmişler. Sonra harp baş
lamış.
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249— Vaktâ ki Tâlût ordu ile (Kudüs’ten) ayrıl (ıp 
hareket et) di, “ Muhakkak Allah sizi bir nehirle imti
han edicidir. Kim ondan içerse benden değil, kim on
dan tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç 
alan müstesna!”  dedi (56). (Oraya varır varmaz) on
dan içtiler (üçyüz küsur kişiydiler), içlerinden pek azı 
içmedi. O (Tâlût) ve beraberindeki mü’minler o nehri 
geçince (içenler), “ Bugün bizim Câlût ile ordusuna 
karşı takatimiz yok!” dediler. Allah’a kavuşacaklarını 
bilenler şu cevabı verdiler: “ Nice az cemaat vardır ki, 
Allah’ın izni ile çokluk cemaate galebe çalmışlardır. Al

lah sabredenlerle beraber
d ir” .

250— Bunlar Câlût ile or
dusuna karşı (savaşmaya)
çıktıklarında, “ Ey Rabbimiz! 
Üzerimize sabır yağdır ve 
ayaklarımıza sebat ver. Bizi, 
bu kâfir kavme karşı muzaf
fer eyle!”  dediler.

251— Nihayet Allah’ın iz
ni ile onları bozguna uğrattı
lar. Dâvud, Câlût’u öldürdü 
(kendisi mü’minler safında 
idi). Allah da ona padişahlı
ğı ve peygamberliği verdi 
(57). Ona dilediklerinden 
(zırh yapmak, kuşlarla ko
nuşmak gibi şeyleri) öğret
ti. Eğer Allah’ın insanları bir- 
birleriyle defetmesi olmasay
dı, yeryüzü mutlaka fesada 
uğrardı. Lâkin Allah, bu 
âlemler üzerine ihsan sahibi
dir.

252— işte bunlar Allah’ın 
âyetleridir ki, onları sana hak 
olarak okuyoruz ve muhak
kak sen peygamberlerden
sin.

(56) Bu nehir, Ürdün ile Filistin 
arasında imiş.

(57) Dâvud aleyhisselâmdan önce 
hem padişah hem de peygamber 
olan yoktur.
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253— Bu pey
gam berler (yok 
mu?) biz onların 
bazısını, bazısın
dan üstün kıldık. 
Onlardan bazıları 
ile (Hz. Mûsa ile) 
Allah söyleşti. Ba
zısının da derecele
rini yükseltti. Biz 
M eryem ’ in oğlu 
İsa'ya açık mûcize- 
ler verdik ve kendi
sini Cebrâil ile te’yid 
ettik. Eğer Allah di- 
leseydi, bunların 

arkasındaki ümmetler kendile
rine mûcizeler geldikten sonra 
birbirlerini öldürmezlerdi. Lâkin 
onlar ihtilâfa düştüler. Bazıları 
iman etti, bazıları da küfre sap
tı. Evet, Allah dileseydi birbirle
rini öldürmezlerdi. Lâkin Allah 
dilediğini yapar.

254— Ey iman edenler! için
de alışveriş, dostluk ve şefaat 
olmayan bir gün gelmeden, si
ze verdiğimiz rızıklardan (Allah 
yolunda) sarfedin. Kâfirler, za
limlerin tâ kendileridir.

255— Allah, kendinden baş
ka ilâh olmayan o Allah ’dır, di
ridir (bakidir) kayyûmdur (ya
rattıklarının bütün işlerinde hâ
kim, her şey onunla kaimdir). 
Onu ne gaflet basar; ne uyku! 
Göklerde ve yerde ne varsa 
hepsi onundur. Onun izni ol
maksızın huzurunda kim şefaat 
edebilir? (Mahlûkatın) önlerinde 
ve arkalarındaki (dünya ve âhi- 
ret) işlerini bilir. Onlarsa Allah’
ın dilediği kadarından başka, 
onun ilminden hiçbir şey kavra- 
yamazlar. Kürsüsü göklerle ye
ri kaplamıştır. Göklerle yeri ko
rumak, ona ağır gelmez. O çok 
yüce, çok büyüktür (58).

256— Dinde zorlama yoktur 
(yani dine girmek için kimse 
zorlanmaz) (59). iman ile küfür 
kesin olarak birbirinden ayrıl
mıştır. Artık kim şeytanı (veya 
putları) inkâr eder de Allah'a 
inanırsa, muhakkaksağlam kul
pa tutunmuş demektir. Onun 
kopacağı yoktur. Allah, işiticidir, 
bilicidir.

[58] 1- Kur’ân’ın El-Bakara sûresi hakkındadır. 2- Ebû Hüreyre (r.a) 
şöyle rivayet etmiştir. Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Kim sabaha 
çıkınca Ayete ’1-Kürsî ile“ Hâmîmtenzilel kitabi minallahilazizil alîm” 
in evvelindeki iki âyeti okursa o gün akşama kadar belâ ve kazalar
dan korunur, kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sa- 
bahlayıncaya kadar korunmuş olur.” 3- Ebû Ümame (r.a.) rivayet edi
yor: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın en büyük ismi 
(İsm-i A’zamı şu üç sûredir: El-Bakara, Âl-i İmran ve Tâhâ.” 4- Enes 
(r.a.)den. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim farz olan her 
namazın ardında Ayete’l-Kürsî okursa ondan sonraki namaza kadar 
Allah onu korur” .

(59) Zorlamanın olmayışı, gayr-i müslim hakkındadır. Fakat bir 
Müslüman aile reisi, efrad-ı ailesine dinin gerektirdiği hususları 
devamb olarak telkin yolu ile yaptırmaya çahşmahdır.
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257— Allah, iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karan
lıklardan aydınlığa çıkarır. Küfredenlerin dostları ise şey
tanlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte 
bunlar cehennemliklerdir; onlar orada ebedî kalacaklar
dır.

ğudan getiriyor; haydi sen de 
onu batıdan getir!" deyince, 
kâfir (Nümrud) donakaldı. Al
lah zalimler gürûhunu muvaf
fak etmez (60).

259— Yahut şöyle birini 
(Uzeyr aleyhisselâmı) gör
medin mi ki, bir şehre uğra
mıştı; şehir altı üstüne gel
miş, ıpıssız yatıyordu, ‘ ‘Bu
nu böyle öldükten sonra Al
lah nasıl diriltecek?”  demiş
ti. Bunun üzerine Allah onu 
yüz sene öldürdü, sonra di
riltti, ‘ ‘Ne kadar kaldın?”  di- 
yesordu. ‘ ‘B irgün yahut bir 
günden az kaldım.”  dedi. Al
lah, ‘ ‘Hayır, sen yüz sene 
ölü kaldın. Yiyeceğine, içe
ceğine bir bak, henüz bozul
mamış. Bir de merkebine 
bak (nasıl çürümüş, yalnız 
kemikleri kalmış). Bunlar, 
seni insanlara karşı bir ibret 
nişanesi yapalım diyedir. He
le şu kemiklere bak! Onları 
nasıl birbirinin üzerine yer
leştiriyoruz! Sonra onlara 
nasıl et giydiriyoruz!”  dedi 
(Hz. Uzeyr o sırada baktı ki, 
kemikler yerli yerine gele
rek üzerlerinde et bitmiş! 
Merkep canlanmış anırı
yor!). Böylece ona hakikat 
apaçık belli olunca, ‘ ‘Şimdi 
anlıyorum ki, gerçekten Al
lah her şeye kaadirdir.”  de
di.

258— Allah, kendisine saltanat ve mülk verdi diye (aza
rak) ¡brâhim ile Rabbi hakkında münakaşa edeni (Nüm- 
rud’u) görmedin mi? İbrahim ona, ‘ ‘Benim Rabbim dirilten 
ve öldüren (Allah) dır." dediği vakit Nümrud, ‘ ‘Ben de di
riltir ve öldürürüm!" demişti. İbrahim, "Allah, güneşi do-

(60) Nümrud iki adam getirterek 
birini öldürtmüş, diğerini bırakmış. 
Bununla güya kendisinin diriltmeye 
ve öldürmeye güçlü olduğunu isba- 
ta kalkmıştı. İbrâhim aleyhisselâmın 
“Güneşi batıdan getir” teklifi kar
şısında şaşırıp kalmıştı.
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2 6 0 — Hani bir zamanlar 
ibrâhim, “ Ey Rabbim! Ölüle
ri nasıl dirilttiğini bana gös
te r!" demişti. Allah, “ Yoksa 
inanmadın mı?" buyurdu. İb
rahim, “ Yok inandım, lâkin 
kalbim iyice yatışsın diye 
(sordum)" dedi. Allah Teâlâ,
‘ ‘Öyle ise kuşlardan dört ta
nesini tut da onları kendine 
alıştır (ve her birini keserek 
etini tüylerine karıştır). Son
ra her dağ başına onlardan 
birer parça koy, sonra onla
rı çağır. Koşarak sana gele
ceklerdir.”  buyurdu. Hem bil 
ki Allah, güçlüdür, hikmet 
sahibidir (61).

2 6 1 —  Mallarını Allah yo
lunda sarfedenlerin hali, bir 
daneye benzer ki o dane ye
di başak sürmüştür. Her ba
şakta yüz dane vardır. Allah 
dilediğine daha da katlar. Al
lah’ın ihsanı geniş, bilğisi 
tamdır.

2 6 2 —  Mallarını, Allah yo
lunda sarfedip sonra verdik
lerinin arkasından başa kak
mayı, gönül incitmeyi reva 
görmeyen kimseler var ya! 
Onların Rableri katında pek 
büyük ecirleri vardır. Onlara 
hiçbir korku yoktur. Onlar 
mahzun da olmayacaklardır.

2 6 3 —  Tatlı bir söz ve bir 
kusur bağışlamak, arkasına 
eza takılacak sadakadan da
ha hayırlıdır. Allah ganîdir, 
halimdir.

2 6 4 — Ey iman edenler! 
Sadakalarınızı —malını baş
kalarına gösteriş için sarfe- 
den, Allah'a ve âhiret günü
ne inanmayan kimse gibi— 
başa kakmak ve gönül kır

makla boşa çıkarmayın. Böylesinin hali, üzerinde bi
raz toprak bulunan bir kayanın haline benzer ki, ona 
şiddetli bir yağmur vurunca yapayalçın bırakır. Böyle- 
leri, kazandıklarından hiçbir fayda görmezler. Allah kâ
firler gürûhunu doğru yola iletmez.

(61) İbrâhim aleyhisselâm Allah Teâlâ’nın bu emri üzerine bir ta
vus, bir kartal, bir karga ve bir de horoz tutarak emrolunanı yap
mıştı. Bu hayvanların başlarını kendi yanında bırakmış, diğerlerini 
birer dağ başına koymuştu. Kuşlan çağırdığı zaman derhal bütün 
parçalar uçuşarak yerlerine gelmiş ve her kuş başını alarak diril- 
mişti.
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265— Mallarını Allah’ın rızasını elde etmek ve ken
dilerini Allah yolunda payidar kılmak için sarfedenle- 
rin hali ise, bir tepedeki bahçenin haline benzer ki, o 
bahçeye kuvvetli bir yağmur vurmuş da meyvelerini iki 
kat vermiştir. Ona bol yağmur düşmezse en azından 
bir çisenti gelir. Allah sizin yaptıklarınızı görür.

266— Sizden biriniz arzu eder mi ki, ağaçları altın
dan ırmaklar akan bir hurma ve üzüm bağı olsun. İçin
de kendine ait her türlü meyveler bulunsun; ama üze
rine ihtiyarlık çöksün, güçleri yetmez zayıf birtakım ço

cukları olsun. Derken o bağa 
ateşli bir bora isabet ederek 
yanıversin Cde en muhtaç ol
duğu malı elinden gitsin. O 
da çoluğu çocuğu ile şaşırıp 
kalsın!) (62). İşte Allah, size, 
âyetlerini böyle anlatıyor. Ge
rek ki düşünesiniz.

267— Ey iman edenler! 
Kazandıklarınızın ve sizin 
için yerden çıkardığımız 
mahsûllerin iyilerinden Allah 
yolunda sarf edin. Kendini
zin, ancak göz yumarak ala
bileceğiniz bayağı şeyleri 
vermeye yeltenmeyin. Bilin 
ki, Allah ganîdir, hamîddir 
(övülmeye lâyıktır).

268— Şeytan, sizi, fakir
likle korkutup çirkin çirkin 
şeylere teşvik eder. Allah ise 
kendi tarafından bir mağfiret 
ve fazla bir kâr vaad ediyor. 
Allah’ın kudreti geniş, ilmi 
çoktur.

269— Hikmeti dilediğine 
verir. Kime de hikmet verilir
se, muhakkak ona pek çok 
hayır verilmiş demektir. Bu
nu akıl sahiplerinden başka
sı hatırlamaz.

(62) Bu âyet-i kerime, riyakâr ile 
verdiğini başa kakan kimsenin sarf 
ettikleri mab temsil etmektedir. 
Bunlar, âhirette en fazla muhtaç ol
dukları bir anda verdikleri mabn 
faydasını göremeyeceklerdir.
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x

t
270— Siz nafaka namına 

her ne verir veya ne adarsa
nız, muhakkak Allah onu bi
lir. Zalimlerin hiç yardımcıları 
yoktur.

271— Eğer sadakaları 
aşikâre verirseniz ne âlâ! 
Ama onları gizler (bu sûret- 
le) fakirlere verirseniz, bu, 
sizin için daha hayırlıdır. Ve 
günahlarınızdan bir kısmına 
keffaret olur. Allah bütün 
yaptıklarınızdan haberdardır. 
(Müslüman olsunlar diye 
müşriklere sadaka vermek 
yasak edilince, şu âyet in
miştir):

272— Onların yola gelme
si sana borç değildir (senin 
vazifen yalnız tebliğdir). Lâ
kin Allah, dilediğine hidâyet 
eder. Hayır namına ne verir
seniz kendiniz içindir. Zaten 
siz, ancak Allah’ın rızasını di
leyerek verirsiniz. Evet, ha
yır namına ne verirseniz, 
onun sevabı tam olarak size 
ödenir. Hakkınız yenmez.

273— (Sadakalarınızı) Al
lah yolunda kapananlara (ve
rin!). Onlar öteye beriye koşup

kazanamazlar. Dilenmekten çekindikleri için, bilmeyen on
ları zengin sanır. Sen onları simalarından tanırsın, insan
lardan ısrarla bir şey istemezler. Artık hayır namına ne 
verirseniz, muhakkak Allah onu bilir (63).

274— Mallarını gece gündüz, gizli ve aşikâr hayıra ve
renler (yok mu?), işte onların Rableri yanında ecirleri var
dır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olma
yacaklardır.

[63] Bu âyet-i celile ashâb-ı soffe hakkında indirilmiştir. Bunlar mu
hacirlerden ohıp 400 kişi idiler.
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275— Faiz yiyenler, (kabirlerinden) şeytan çarpmış 
kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bunun sebebi, “ Alış
veriş, tıpkı faiz gibidir.” demeleridir. Halbuki Allah, alış
verişi helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime 
Rabbinden bir öğüt gelir de faiz yemekten vazgeçerse 
geçmişi onun olur. Hakkındaki hüküm de Allah'a ka
lır. Kim de, döner tekrar faiz alırsa, işte bunlar cehen
nemliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

276— Allah faizi mahveder; sadakaları artırır. Allah, 
vebal yüklenici hiçbir kâfiri sevmez.

277— iman edip yararlı iş
ler yapanlar, namazı dos
doğru kılanlar ve zekâtı ve
renler için Rableri katında 
ecirleri vardır. Onlara hiçbir 
korku yoktur. Onlar mahzun 
da olmazlar.

278— Ey iman edenler! 
Allah’dan korkun ve eğer 
gerçek mü’minlerseniz, faiz 
hesabından kalanı terk edin 
(almayın).

279— Bunu yapmazsa
nız, o halde Allah ve Resû- 
lünden (ilân edilmiş) bir harp 
bulunduğunu bilin. Eğertev- 
be ederseniz sermayeleriniz 
sîzindir. Ne zâlim olursunuz, 
ne de mazlum!

280— Şayet borçlu, sıkın
tıda ise, o halde (avucu) ge- 
nişleyinceye kadar ona müh
let verin. Bununla beraber, 
eğer bilirseniz, alacağınızı 
sadaka olarak bağışlamanız 
sizin için daha hayırlıdır.

281— Öyle bir günden 
korkun ki, o günde Allah’a 
döndürüleceksiniz. Sonra 
herkese dünyada kazandığı 
tamamıyla ödenecek ve hiç
bir zulme uğramayacaklar
dır.
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282— Ey iman edenler! 
Muayyen bir vade ile borç
landığınız vakit onu yazın. 
Hem aranızda bir kâtip, doğ
rulukla yazsın. Hiçbir kâtip, 
Allah’ın kendisine öğrettiği 
gibi yazmaktan kaçınmasın, 
yazsın. Üzerinde hak bulu
nan kimse, borcunu yazdır
sın. Ve Rabbi olan Allah’dan 
korksun da, o hakdan hiçbir 
şeyi eksik bırakmasın. Eğer 
borçlu akılsız ve zayıf ise ya
hut kendisi söyleyip yazdıra- 
mayacaksa, velisi dosdoğru 
söyleyip yazdırsın. Erkekle
rinizden iki kişiyi de şâhid tu
tun. Eğer iki erkek olmazsa, 
o zaman doğruluğuna emin 
bulunduğunuz şâhidlerden 
bir erkekle iki kadın gerekir 
ki, biri unutursa diğeri hatır

latsın. Şâhidlerde çağırıldıklarında kaçınmasınlar. Az 
olsun, çok olsun, hakkı vadesine kadar yazmaktan 
usanmayın. Böyle yapmanız, Allah indinde adalete da
ha muvafık, şâhidlik için daha sağlam ve şüpheye düş
memeniz için daha elverişlidir. Meğer ki aranızda he
men devredeceğiniz bir ticaret olsun. O zaman bunu 
yazmamanızda size bir beis yoktur. Alışveriş yaptığı
nız zaman şâhid tutun! Kâtibe de, şâhidlik ede
ne de zarar verilmesin. Bunu yaparsanız, mutlaka ken
dinize dokunacak bir fısk (itaatsizlik) olur. Allah'dan 
korkun, Allah size öğretiyor. Allah her şeyi bilicidir.
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283— Eğer seferde olur da kâtip bulamazsanız, o takdir
de borçludan alınmış rehineler kâfidir. Şayet birbirinize emin 
bulunursanız, kendisine güvenilen kimse, üzerindeki ema
neti ödesin ve Rabbi Allah’dan korksun. Şâhidliği gizleme
yin. Onu kim gizlerse muhakkak kalbi günahkârdır. Allah bü
tün yaptıklarınızı bilir.

284— Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Siz 
içinizdekini açıklasanız da, saklasanız da Allah sizi onunla 
hesaba çeker. Ve dilediğini bağışlar; dilediğini de azap eder. 
Allah her şeye kaadirdir (64).

285— Peygamber, kendisine Rabbinden indirilen CKur’-

ân)a iman etti. Mü’minlerde iman 
ettiler. Hepsi Allah'a, meleklerine, 
kitaplarına ve peygamberlerine 
inandılar. “ Biz Allah’ın peygam
berlerinden hiçbirinin arasını ayır- 
detmeyiz. ”  dediler. Şunu da söy 
lediler: “ işittik ve itaat ettik. Ey 
Rabbimiz, senin affını dileriz; dö
nüşümüz de ancak sanadır!” .

286— Allah hiç kimseye, gü
cü yetmeyeceği bir şeyi teklif et
mez. Herkesin kazandığı kendi 
lehine, yüklendiği vebal de aley
hinedir. “ Ey Rabbimiz! Eğer 
unuttuk veya hata ettikse, bizi 
muâhaze etme. Ey Rabbimiz! 
Bize, bizden öncekilere yükledi
ğin gibi, ağır yük yükleme! Ey 
Rabbimiz! Bize gücümüzün yet
meyeceği şeyleri de yükleme! 
Günahlarımızı affet! Bizi bağış
la! Bize merhamet eyle! Sen bi
zim mevlâmızsın! Artık kâfirler 
gürûhu üzerine bize yardım et! ’ ’ 
(dediler).

(64) Bakara Sûresi’nin sonunda
ki bu iki âyet, büyük bir duadır. Bu
nun için yatsı namazından sonra 
okunması tavsiye edilmiştir. Rivaye
te göre, 284. âyet-i kerime nâzil 
olunca, bu, Peygamberin bazı asha
bına ağır geldi. Derhal Peygamber 
(s.a.v.) in yanına gelip diz çöktüler 
ve “Yâ Resûlallah, yapabileceğimiz 
namaz, oruç, cihad ve sadaka gibi 
birçok amellerle mükellef tutulduk 
(bunlara bir diyeceğimiz yok). Ama 
sana şimdi şu âyet nâzil oldu. Hal
buki 284. âyette (Gönlünüzde olan
ları açığa vursanız da, gizleseniz de 
Allah onunla sizi sorguya çekecek) bu
yuruluyor. Halbuki elimizde olmaya
rak irademizin dışında gönlümüz
den geçenlerden de mes’ûl tutulaca
ğımız emrediliyor. Bunabizim gücü
müz yetmez" dediler. Bunun üzerine 
Resûlullah (s.a.v.) “Sizden evvel ki
tap ehlinden Y ahudi ve Hıristiyanlar 
gibi “işittik ve isyan ettik!” mi demek 
istiyorsunuz; bilakis “işittik ve itaat 
ettik ey Rabbimiz mağfiretini dileriz, 
son varışımız ancak sanadır" deyin, 
buyurdu ve onlar da bunu okuyup 
tekrarladılar. Bunun üzerine Allah 
Teâlâ, “Allah, her şahsa ancak gücü 
yettiği kadar sorumluluk yükler" me
alindeki âyet-i kerime ile yukardaki 
âyetin hükmünü neshetti.
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(Sûre: 3)

ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ
Medine’de inmiştir, 200 âyet

tir.

Rahman ve Rahim olan Al
lah’ın adı ile.

1— Elif, Lâm, Mim (1).
2— Allah, kendisinden başka 

ilâh olmayan o Allah’dır. Ezelî ve 
ebedî hayatla bakîdir (yarattık
larının bütün işlerinde hâkim
dir, her şey onunla kaimdir).

3 ,4— Sana Kur’ân'ı, ondan 
önceki kitapları da tasdik ede
rek, hak ile indirdi. Daha önce, 
insanlara doğru yolu göstermek 
için Tevrât ile incil’i indirmişti. 
Bir de Hakkı bâtıldan ayıran hü
kümleri de indirdi. Allah’ın âyet
lerini inkâr edenler yok mu? On
lar için şiddetli bir azap vardır. 
Allah güçlüdür; intikam sahibi
dir.

5— Şüphesiz ki Allah ’a yerde 
ve gökte hiçbir şey gizli kalmaz.

6— Sizi rahimlerde dilediği gi
bi şekillendiren O'dur. O ’ndan 
başka hiçbir ilâh yoktur. Mülkün
de gaalip, hikmet sahibi bir O 
vardır.

7— Sana bu kitabı indiren O ’- 
dur. Ondan bir kısım âyetler 
muhkem (açık) dır. Bunlar, kita
bın temelidir. Diğer birtakım 
âyetler de müteşabihdirler (2). 
işte kalblerinde eğrilik bulunan
lar, fitne aramak ve teviline git
mek için Kur’ân ’ın müteşabih 
âyetlerinin peşine düşerler. Hal
buki onun tevilini Allah’dan baş
ka kimse bilmez, ilimde kökleş
miş olanlar ise, “ Biz ona inan
dık, açık kapalı bütün âyetler 
Rabbimiz tarafındandır’ ’ derler. 
Ama bunları ancak akıl sahiple
ri düşünür (ve şunu da ilâve 
ederler):

8— Ey Rabbimiz, bize verdi
ğin hidâyetten sonra kalblerimizi 
saptırma! Senin tarafından bize 
bir rahmet İhsan eyle! Çünkü 
çok bağışlayan ancak sensin!

9— Ey Rabbimiz, muhakkak ki 
sen, insanları, geleceğinde hiç 
şüphe olmayan bir günde topla-

yacaksın. Şüphesiz, Allah va dinden dönmez (3).

(1) Bu harflerden muradın ne olduğunu Allah bilir.
¡2] Müteşabih: Mânâsını anlamaya bu dünyada ümit olmayan, de

mektir ve iki nevidir: Birincisi; lâfzan müteşabihtir. Yani kelimenin 
mânâsı hiç anlaşılmaz. Bazı sûrelerin başlarındaki Elif, Lâm, Mîm, 
Tâhâ, Yâsîn gibi harfler bu kabildendir. İkincisi; mânen müteşa
bihtir. Yani kelime olarak mânâsı anlaşıbrsa da o mânâyı murad et
mek imkânsızdır. “Allah’ın eli, onların ellerinin üstündedir” mânâ
sına gelen âyet bu kabildendir. Allah'ın bizim gibi eli yoktur. Böyle 
âyetler ya “Allah’ın kudreti” diye tevil edilir veya hiç tevil edilme
yerek Allah'ın ilmine havale olunur.

(3) 8. ve 9. âyetler, az kelime ile çok mânâ ifade eden bir dua âyet
leridir. Devamh okunmasında fayda vardır.
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10— Küfredenler var ya! Onlara ne malları, ne ev
lâtları, Allah’dan (gelecek azaba karşı) bir fayda ver
meyecektir. Ve işte onlar cehennemin çırasıdırlar.

11— Tıpkı F ir’avn hanedanının ve onlardan önceki
lerin âdeti gibi ki, âyetlerimizi yalanlamışlardı. Allah da 
onları, kabahatleri sebebiyle yakalayıvermişti. Ve Al
lah’ın azabı şiddetlidir.

12— (Yâ Muhammedi) o küfredenlere de ki: “ Siz, 
yakında mağlûp edilecek ve toplanıp cehenneme sü
rüleceksiniz’ ’ . O, ne kötü bir döşektir!

13— (Bedir’de) karşılaşan 
iki fırkada, sizin için muhak
kak bir ibret vardı. Bir fırka Al
lah yolunda çar
pışıyordu, diğeri 
kâfird i. Onlar, 
öbürlerini (Müslü
manları) göz ba
ka baka kendileri
nin iki misli görü
yorlardı (Müslü- 
manlar 313 kişi, 
kâfirlerse 1000 
kadardı). Allah, 
dilediğini yardımı 
ile te ’yid eder.
Şüphesiz bunda 
anlayış sahiplerine kesin bir 
ibret vardır.

14— İnsanlara; kadınlar, 
oğullar, yüklerle altın ve gü
müş yığınları, salma atlar, da
varlar ve ekinler kabilinden 
şehvet sevgileri ziynetli göste
rildi. Bunlar dünya hayatının 
geçici menfaatidir. Halbuki Al
lah var ya! işte âkıbet güzelli
ği O’nun yanındadır.

15— De ki: “ Ben size 
bundan daha hayırlısını ha
ber vereyim mi?” . Müttakîler 
için Rableri katında ağaçları 
altından ırmaklar akan cen
netler vardır. Onlar orada 
ebedî kalacaklardır. Yine 
orada temiz pâk zevcelerle 
Allah'dan bir rıza vardır. Al
lah kullarını hakkıyle görücü
dür.
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16— Onlar k i,“ Ey Rabbi- 
miz! Biz gerçekten inandık, 
sen de bizim günahlarımızı af 
buyur. Ve bizi cehennem 
azabından koru!”  derler.

17— O, sabredenleri ve 
sadakat gösterenleri, o divan 
duranları, o infak edenleri ve 
o seher vakti istiğfar edenle
ri... (hep görür).

18— Allah, kendinden 
başka İlâh olmadığına şâhid- 
dir. Meleklerle ilim sahipleri 
de hak ve adalet üzere dura
rak şâhiddirler. Ondan baş
ka hiçbir ilâh yoktur. Güçlü- 
dür; hikmet sahibidir.

19— Hiç şüphe yok ki, Al
lah Indindedin (4), İslâm’dır. 
Kendilerine kitap verilenler 
ise ancak kendilerine ilim 
geldikten sonra, aralarında
ki ihtirastan dolayı, ihtilâfa 
düştüler. Her kim Allah’ın 
âyetlerine küfrederse, iyi bil
sin ki Allah, çabuk hesap gö
rendir.

20— Eğer (kâfirler) senin
le münakaşaya kalkışırlarsa 
de ki: “ Ben, bana bağlı olan
larla birlikte yüzümü Allah’a 
tuttum ” . Kendilerine kitap 
verilenlerle okuma bilmeyen 
Arap müşriklerine, “ Siz İslâ
mî kabul ettiniz mi?”  diye 
sor. Eğer İslâmî kabul eder
lerse muhakkak doğru yolu 
bulmuşlardır. Yok yüz çevi
rirlerse sana düşen ancak 
tebliğdir (5). Allah, kulları (nı) 
hakkıyle görür.

21— Allah’ın âyetlerine küf
redenler, haksızlıkla peygam
berleri öldürenler ve insanlar

içinde insaf ve adaletle emredenleri öldürenler yok mu? 
Onları acıklı bir azapla müjdele! (6).

22— Bunlar, dünya ve âhirette amelleri boşa giden 
kimselerdir. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

(4) Din, şeriat ve millet denilen şeyler haddizatında aynı şeyler
dir. Meselâ itikat bakımından din, amel bakımından şeriat ve millet 
bakımından da aynı inanç etrafmda birleşen topluluktur.

(5) Bu hüküm, cihad farz olmadan önce idi.
(6) Bunlar Yahûdilerdir. Kırk üç peygamberi öldürdükleri riva

yet olunmaktadır. 170 kişi onları bundan men etmek istemişse de 
Yahûdiler onları da derhal öldürmüşlerdir.
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23— Kendilerine kitaptan (Tevrat’tan) bir nasip ve
rilen kimseleri görmez misin? Aralarında hakem olma
sı için Allah’ın kitabına davet olunuyorlar da, sonra iç
lerinden bir fırka yüz çevirerek dönüp gidiyorlar (7).

24— Bunun sebebi; çünkü onlar, “ Sayılı günlerden 
başka bize asla ateş dokunmaz.’ ’ dediler. Ve uydura- 
geldikleri yalanlar, dinlerinde kendilerini aldattı.

25— (Bakalım) o geleceğinde şüphe olmayan kıya
met günü için kendilerini topladığımız ve hiç kimseye 
zulüm edilmeyerek herkese (dünyada) kazandığı tama

men ödeneceği vakit halleri 
nasıl olacak?

26— De ki: "E y mülkün 
sahibi Allah’ım! Sen dilediği
ne mülkü verirsin, dilediğin
den de mülkü çeker alırsın; 
dilediğini aziz edersin, diledi
ğini de zelil kılarsın. Hayır, 
yalnız senin elindedir. Mu
hakkak sen her şeye kaadir- 
sin!

27— Geceyi gündüze ka
tarsın, gündüzü de geceye 
katarsın. Ölüden diriyi çıka
rırsın, diriden ölüyü çıkarır
sın; dilediğine hesapsız rızık 
verirsin’ ’ .

28— Mü’minler, m üm in
leri bırakıp da kâfirleri dost 
edinmesin. Bunu her kim ya
parsa Allah’dan hiçbir şey 
(yani yardım) yoktur. Ancak, 
onlardan bir korunma yap
manız başka (bu takdirde 
zararlarından korunmak 
için görünürde dost olabilir
siniz) (8). Allah sizi kendisin
den sakındırıyor. Dönüş de 
ancak Allah’adır.

29— De ki: "Göğüsleriniz 
içindekini gizleseniz de, 
açıklasanız da Allah onu bi
lir. Hem O, göklerde ve yer
de ne varsa hepsini bilir. Al
lah her şeye kaadirdir.

(7) Bu âyet, zina eden iki Yahûdi 
hakkında inmiştir. Bunlar, Peygam
ber Efendimizin hakemlik yapması 
için müracaat etmişler, o da Tevrât 
hükmüne göre, taş ile tepelenmele
rine hükmetmiştir. Yahûdiler buna 
kızarak hükmü tanımamışlardır.

(8) Âyet-i kerimenin bu hükmü, İs- 
lâmiyetin kuvvetlenmesinden önce 
idi.
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30— O gün herkes (dünya
da), hayır namına ne yaptıysa ha
zır bulacak. Kötülük namına ne 
yaptıysa onu da! isteyecek ki, on
larla kendi arasında uzak bir me
safe bulunmuş olsun. Yine Allah 
sizi kendisinden sakındırıyor. Al
lah, kullarını çok esirgeyi
cidir.

31— De ki: "Eğer siz Allah’ı 
seviyorsanız, hemen bana uyun 
ki, Allah da sizi sevsin. Ve günah
larınızı bağışlasın! Allah çok ba
ğışlayıcı, çok merhametlidir."

32— De ki: “ Allah’a ve pey
gambere itaat edin!” . Eğer yüz 
çevirirlerse, iyi bilsinler ki, Allah 
kâfirleri sevmez.

33— Gerçekten Allah, Âdem’i, 
Nuh’u, Âl-i İbrahim’i, Âl-i Imrân’ı 
bu âlemler üzerine seçkin kıldı 
(peygamberleri onların neslin
den getirdi).

34— Bu peygamberlerin hep
si birbirinden doğma tek bir zür- 
riyettir. Allah her şeyi işitir; her 
şeyi bilir.

35— Hani imrân’ın karısı 
(Hanne), “ Yâ Rabbi! Ben karnım- 
dakinj kayıtsız-şartsız sana ada
dım. İmdi benden kabul buyur! 
Çünkü işiten, bilen ancak 
sensin" demişti.

36— Vaktâ ki çocuğu doğur
du: “ Yâ Rabbi! Ben onu kız do
ğurdum .’ ’ dedi. Halbuki ne do
ğurduğunu Allah daha iyi biliyor
du. (Mâbedehlzmetiçin)erkek, 
kız gibi değildi. “ Bununla bera
ber, ben onunadını Meryem koy
dum; ve işte ben onu ve zürriye- 
tini kovulmuşşeytanın şerrinden 
sana ısmarlıyorum" dedi.

37— Bunun üzerine Rabbi, onu güzel bir kabul ile kabul bu
yurdu ve güzel bir şekilde yetiştirdi. Onu Zekeriyyâ'nın himaye
sine verdi. Zekeriyyâ ne zaman (Meryem’in yanına) mihraba 
girse, onun yanında yiyecek bulurdu. “ Ey Meryem! Bu sana 
nereden geliyor?" dedi. Meryem, “ O, Allah tarafından geliyor. 
Şüphesiz ki Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır." dedi (9).

(9)Ahlanbir kur’a sonunda Meryem teyzesinin kocası Zekeriyyâ aley- 
hisselâma düşmüştü. Ona mescidde yüksek bir yer yaptı, oraya mer
divenle çıkılırdı. Her gün Meryem’in yiyeceğini, içeceğini getirir; fakat 
onun yanında yazın kış meyveleri, kışın da yaz meyveleri bulurdu. Sor
du. Küçük Meryem, “Bu, bana Allah tarafından cennetten geliyor.” 
deyince, Zekeriyyâ aleyhisselâm işi anladı.
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38— Orada Zekeriyyâ aleyhisselâm Rabbine dua et
ti, "Ey Rabbim! Bana senin tarafından tertemiz birzür- 
riyet İhsan et! Şüphesiz ki sen duayı işitirsin!’ ’ dedi.

39— Bunun üzerine, Zekeriyyâ mihrabda namaz kıl
maya durduğu sırada, melekler ona, “ (Haberin olsun!) 
Allah sana Yahyâ adlı bir çocuk müjdeliyor. O, Allah’- 
dan gelen bir kelimeyi (Hz. İsa’yı) tasdik edecek, hem 
bir efendi, hem gayet ehl-i takvâ ve salihlerden bir pey
gamber olacak." diye sesleniverdiler.

40— (Zekeriyyâ), "Ya Rabbi! Benim nasıl oğlum ola

bilir? Kendime ihtiyarlık çat
mış, karım da kısırdır" (10) 
dedi. Allah, "işte öyle! Allah 
dilediğini yapar" buyurdu.

41— (Zekeriyyâ aleyhis
selâm)," Yâ Rabbi! (Karımın 
gebe kaldığına) bana bir alâ
met göster!" dedi. Buyurdu 
ki: "Senin alâmetin, insan
larla üç gün sadece işaretle 
konuşmandır. Bununla bera
ber Rabbini çok zikret ve ak
şam sabah teşbih eyle!’ ’ .

42— Hani melekler, "Ey 
Meryem! Gerçekten Allah, 
seni seçkin kıldı, seni terte
miz büyüttü ve bütün âlem
lerin kadınları üzerine müm- 
tâz (seçkin) kıldı.

43— Ey Meryem! Rabbine 
divan dur. Secdeye kapan ve 
rükû edenlerle beraber rükû 
e t!" demişlerdi.

44— işte bu, gayb haber- 
lerindendir. Sana onu vahy 
ile bildiriyoruz. Yoksa Mer
yem’i hangisi himayesine 
alacak diye, kalem lerini 
(kur’a olarak) atarlarken, 
sen yanlarında değildin. Çe- 
kişirlerken de yanlarında de
ğildin.

45— Bir vakitler melekler, 
"Ey Meryem, haberin olsun! 
Allah seni kendi tarafından 
bir kelimeyle müjdeliyor; is
mi, Meryem oğlu Mesih - 
İsa’dır. Dünyada da, âhiret- 
te de şanı yücedir, hem de 
Allah’a yakın kullardan ola
caktır.

(10) O sırada Zekeriyyâ aleyhis
selâm 120 yaşında, hanımı ise 98 ya
şında bulunuyordu.
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46— İnsanlarla hem be
şikte, hem yetişkin iken ko
nuşacak ve salihlerden ola
cak!”  demişlerdi.

47— Meryem, “ Yâ Rabbi! 
Bana hiçbir insan el sürme
mişken benim nasıl çocu
ğum olabilir?”  dedi. Allah, 
“ işte öyle! Allah dilediğini 
yaratır; O bir şeyi murad 
edince ona sadece “ O l”  
der. O da oluverir.”  buyur
du.

48— Allah İsa’ya yazı yaz
mayı, hikmeti, Tevrat’ı ve İn- 
c il’i öğretecek.

49— O’nu İsra
il oğullarına pey
gamber olarak 
gönderecek; onla
ra şöyle diyecek: 
“ Ben size hakika
ten, Rabbinizden 
bir mûcize ile gel
dim. Ben, size ça
murdan kuş şek
linde bir taslak ya
par; ona üfürü- 
rüm de Allah’ın 
izniyle hemen kuş 
olur. Ve Allah’ın 

izniyle anadan doğma körü, 
abraşı iyi ederim. Ölüleri diril
tirim; evlerinizde yediğiniz ve 
biriktirdiğiniz şeyleri de size 
haber veririm. Eğer mû’min- 
lerseniz, elbette bunda size bir 
alâmet vardır.
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(peygamberliğimi isbat eden) bir mûcize getirdim. Artık 
Allah'dan korkun ve bana itaat edin!

51— Şüphesiz ki Allah hem benim Rabbim, hem si
zin Rabbinizdir. O halde, ona ibadet edin. İşte doğru 
yol budur!” .

50— Hem önümdeki Tev
rat’ı tasdik ederek, hem de si
ze haram edilen “ içyağı ve 
deve eti gibi”  bazı şeyleri he
lâl kılmak için geldim. Size

52— İsa Yahûdilerden küfrü (ve kendisini öldürmek
istediklerini) sezince, “ Allah yolunda bana yardımcı
lar kim olacak?”  dedi. Havârîler, “ Biz, Allah (dinin) in 
yardımcılarıyız, Allah’a iman ettik; şâhid ol ki (ey İsa) 
biz Müslümanlarız!”  dedi der).
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53— “ Ey Rabbimiz! indirdiğin (İncil)e iman ettik ve 
peygamberin (İsa’y)a tâbi olduk, imdi bizi, şâhidlerle 
beraber yaz!”  dediler (11).

54— (Yahûdiler, İsa’yı öldürmek için) hile yaptılar. 
Allah da hilelerine karşılık yaptı. (Öldürmek jsteyen ki
şiyi İsa’ya benzetti de onu öldürdüler. Hz. İsa’yı gök
lere kaldırdı). Allah, hilekârlara cezasını verenlerin en 
hayırlısıdır.

55— Hani Allah, “ Yâ İsa! Ben seni kabzedip bana kal
dıracağım; seni, küfredenlerden temizleyeceğim. Ve sa
na bağlı olanları kıyamet gününe kadar küfredenlerin

üstünde tutacağım. Sonra dö
nüşünüz de yalnız banadır, ih
tilâf ettiğiniz şeyler hakkında o 
vakit aranızda hükmü ben ve
receğim.” demişti.

56— Küfredenlere gelin
ce, dünya ve âhirette şiddetli 
bir azapla cezalandıracağım. 
Onlar için hiçbir yardımcı da 
yoktur.

57— iman edip yararlı iş
ler yapanlara gelince, Allah 
onların ecirlerini tamamiyle 
öder. Allah zâlimleri sevmez.

58— İşte bu hüküm var 
ya! Biz onu sana âyetlerden 
ve hikmet dolu Kur'ân’dan 
okuyoruz.

59— Muhakkak, Allah in
dinde İsa ’nın durum u, 
Âdem’in durumu gibidir (12). 
Allah, Âdem’i topraktan ya
rattı, sonra ona “ Ol”  dedi. O 
da, oluverdi (İsa da öyledir).

60— Bu hak, senin Rab- 
bindendir. Binaenaleyh şüp
he edenlerden olma.

61— Sana gelen ilimden 
sonra artık her kim seninle 
münakaşaya kalkarsa şöyle 
deyiver: “ Gelin, oğullarımızı 
ve oğullarınızı, kadınlarımızı 
ve kadınlarınızı, kendilerimi
zi ve kendilerinizi çağıralım. 
Sonra cân-u gönülden dua 
edelim de, Allah’ın lânetini 
yalancıların boynuna dolaya
lım!”  (13).

(11) Bunlar on iki kişiydiler. Bu 
âyet-i kerime dua âyetidir.

(12) Allah, Âdem aleyhisselâmı 
nasıl topraktan yaratmışsa, İsa aley- 
hisselâmı da babasız yaratmıştır. 
Burada maksat, insanın dünyaya 
gelmesi için anne ve babanın şart ol
madığım beyandır.

(13) Bu âyetler Necran Hıristiyan- 
lanndan Medine-i Münevvere’ye ge
lip İsa aleyhisselamın Tanrıbğım id
dia eden bir heyet hakkında nâzil ol
muştur. Bu âyete “Mübahele (lanet- 
leşme) âyeti” derler. Necranblar bu 
teklife yanaşmamışlar, akıbetlerin
den korkmuşlardır.
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62— Şüphesiz ki bu, kıs
sanın hak ifadesidir. Allah 
dan başka hiçbir ilâh yoktur. 
Ve şüphesiz Allah güçlü ve 
hikmetli olan o Allah ’dır.

63— Eğer yine yüz çevirir
lerse, Allah fesadçıları pekâ
lâ bilendir.

64— Deki: “ Eyehl-ikitap! 
Bizimle sizin aranızda müsa
vi bir kelimeye gelin. (Şöyle 
ki:) “ Allah’dan başkasına 
tapmayalım. O ’na hiçbir şe
yi ortak koşmayalım. Allah’ı 
bırakıp da birbirimizi Rabler 
edinmeyelim!” . ‘ ‘Eğer bun
dan yüz çevirirlerse, ‘ ‘Şâhid 
olun, biz Müslümanlarız.”  
deyiverin!

65— Ey ehl-i kitap! Niçin 
İbrâhim hakkında münakaşa 
ediyorsunuz? Halbuki Tevrât 
ve Incil ancak ondan sonra 
indirildi. Bunu da mı akıl et
miyorsunuz? (14).

66— işte sizler, onlarsınız 
ki hakkında biraz bilginiz 
olan şeyde (yani Mûsa ve 
İsa için) münakaşa ettiniz. 
Yâ hiçbir ilminiz olmayan 
şeyde (İbrâhim hakkında) 
niçin münakaşa edersiniz? 
Halbuki Allah bilir, siz bil
mezsiniz.

67— ibrâhim ne Yahüdi 
idi, ne de Hıristiyan! Lâkin o, 
dosdoğru bir Müslümandı. 
O, müşriklerden değildi.

68—  Gerçekten İbrâhim’e 
insanların en yakını, zama
nında ona tâbi olanlarla şu 
peygamber ve ona iman 
edenlerdir. Allah da mü’min- 
lerin yardımcısıdır.

69— Ehl-i kitaptan bir tâife, sizi şaşırtmayı diledi. 
Ama onlar, ancak kendilerini şaşırtırlar da farkında bi
le olmazlar (15).

70— Ey ehl-i kitap! (İncil ve Tevrât’ta peygambe
rin vasfını) görüp dururken, niçin Allah’ın âyetlerine 
küfredersiniz.

(14) Yahûdiler, “İbrâhim Yahûdi idi biz de onun dinindeyiz" de
dikleri; Hıristiyanlar da aynı şeyi söyledikleri vakit bu âyet inmiş
tir.

(15) Yahûdiler Muâz ile Huzeyfe ve Ammâr (r.a.e.)ni kendi dinle
rine davet edince bu âyet-i kerime inmiştir.
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71— Ey ehl-i kitap! Bilip dururken niçin hakkı bâtılla 
karıştırıyorVe hakkı gizliyorsunuz?

72— Ehl-i kitaptan bir taife de şöyle dedi: “ İman 
edenlere indirilen Kur’ân’a, günün başında inanın; so
nunda da küfredin! Olur ki (dinlerinden) dönerler.

73— Ve kendi dininize uyanlardan başkasına inan
mayın!” . De ki: “ Doğru yol Allah’ın yoludur. Size veri
lenin misli bir-ine veriliyor veya Rabbinizin huzurunda 
size galebe edecekler diye mi bu?” . De ki: “ Fazilet Al
lah’ın elindedir; onu dilediğine verir. Allah rahmeti bol

olandır; her şeyi bilendir.”

74— Dilediği kimseye rah
metini tahsis eder. Hem Al
lah, büyük fadıl sahibidir.

75— Ehl-i kitaptan öylesi 
vardır ki, kendisine yükle (al
tın) emanet bıraksan onu sa
na öder. Öylesi de vardır ki, 
ona bir altın versen, tepesi
ne dikilmedikçe, onu sana 
iade etmez. Bunun sebebi; 
çünkü bunlar, “ Bizim aleyhi
mize cahil Arablarda yol yok
tur (yani onların malını al
makla bize günah yoktur)” 
derler ve bile bile Allah 'a kar
şı yalan söylerler.

76— Hayır yol var, Allah 
var. Her kim ahdini yerine 
getirir ve Allah dan korkarsa, 
bilsin ki, Allah muhakkak tak
va sahiplerini sever.

77— Allah’ın ahdini ve 
kendi yeminlerini birkaç pa
raya satanlar yok mu? işte 
onların âhirette hiçbir nasibi 
yoktur. Allah onlarla konuş
mayacak; kıyamet gününde 
onlara bakmayacak ve ken
dilerini temize çıkarmaya
caktır. Onlar için acıklı bir 
azap vardır.



61 Âl-i İmrân Sûresi Cüz: 3, Sûre: 3

78— Ehl-i kitaptan bir gü
ruh da vardır. Kitab (oku
mak) da dillerini eğer büker
ler ki, siz, onu kitaptan sana
sınız. Halbuki o, kitaptan de
ğildir. “ Bu, Allah’dandır.’ ’ 
derler; Halbuki Allah tarafın
dan değildir. Allah namına 
bile bile yalan söylerler.

79— Hiçbir insana yakış
maz ki, Allah ona kitap ver
sin, hüküm versin, peygam
berlik versin de sonra insan
lara, “ Allah’ı bırakıp bana 
kul olun!’ ’ desin. Lâkin, “ Ki
tabı öğretmeniz ve öğrenme
niz sebebiyle âmil ulemadan 
olun!’ ’ (der).

80— Size, meleklerle pey
gamberleri Rab edinmenizi 
de emretmez. Siz Müslüman 
olduktan sonra, size küfrü 
mü emredecek?

81— Hatırla ki, Allah vaktiy
le peygamberlerden şöyle bir 
söz almıştı: “ Celâlim hakkı 
için! Size kitap ve hikmetten 
her ne verilir de sonra eliniz
deki kitabı tasdik eden bir pey
gamber gelirse, ona mutlaka 
iman edecek ve mutlaka yar
dımda bulunacaksınız. Buna

ikrar verdiniz mi? Ve bunun üzerine benim ağır ahdimi boy
nunuza aldınız mı?’’ buyurmuştu. “ İkrar verdik!”  dediler. 
“ Öyle ise şâhid olun, ben de sizinle beraber şâhidler- 
denim’ ’ buyurdu.

82— Artık bu (ikrardan) sonra kim yüz dönerse, iş
te onlar fâsıkların tâ kendileridir.

83— Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Hal
buki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez 
O ’na teslim olmuştur. Hep O ’na döndürülüp götürüle
ceklerdir.
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84— De ki: "B iz Allah a ve bize indirilen (Kur’ân)a 
iman ettik. İbrahim'e, İsmail’e, ishak’a, Yakûb’a ve 
oğullarına indirilenlere de; Mûsa’ya, İsa’ya vesâir pey
gamberlere Rablerinden verilenlere de inandık, onlar
dan hiçbirinin arasında fark gözetmeyiz. Biz o Allah'a 
boyun eğen Müslümanlarız!” .

85— Her kim İslâm’dan başka bir din ararsa bilsin 
ki, o din kendisinden aslâ kabul edilmeyecektir. Âhi- 
rette de o kimse zarar çekenlerden olacaktır.

86— Kendilerine apaçık deliller gelmişken ve pey

gamberin hak olduğuna şehâ- 
det etmişlerken, imanlarının 
arkasından küfre sapan bir 
kavmi, Allah nasıl hidâyete er
dirir? Allah zalimler güruhuna 
hidâyet vermez.

87— Bu gibilerin cezası; 
Allah’ın, meleklerin ve bütün 
insanların lâneti onların üze
rine olmaktır.

88— Onlar orada ebedî 
kalacaklar; kendilerinden 
azap hafifletilmeyecek, müh
let de verilmeyecektir.

89— Ancak bundan son
ra tevbe edip hallerini düzel
tenler başka! Zira Allah, çok 
bağışlayıcı ve çok esirgeyici
dir.

90— (Mûsa’ya) iman et
tikten sonra (Isa’yı) inkâr 
edenlerin ve sonra (Muham- 
med’e) küfürlerini artıranla
rın son nefeste elbette tevbe- 
leri kabul edilmeyecektir. 
Bunlar sapıkların tâ kendile
ridir (16).

91— Küfredenler ve kâfir 
olarak ölenler yok mu? Bun
lardan her biri kendini kur
tarmak için dünya dolusu al
tın verse, yine aslâ hiçbirin
den kabul edilmeyecektir. 
Bunlar için acıklı bir azap 
vardır. Onların yardım ede
cek kimseleri de yoktur.

(16) Bu âyet, Yahûdiler hakkında 
indirilmiştir.
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92— Siz sevdiği
niz şeylerden Allah 
için harcamadıkça 
asla iyiliğe nâil ola
mazsınız. Sadaka 
namına ne verirse
niz şüphesiz Allah 
onu çok iyi bilir.

93— Tevrat indi
rilmezden önce Ya- 
kûb’un kendine ha
ram kıldığından 
başka bütün yiye
cekler İsrail oğulla

rına helâldı. Deki: “ Eğerdoğru 
söylüyorsanız haydi Tevrat'ı ge
tirin de okuyuverin!" (17).

94— Artık bundan sonra kim 
Allah'a karşı yalan söyleyip ifti
ra atarsa, işte onlar zalimlerin tâ 
kendileridir.

95— De ki: “ Allah doğru bu
yurmuştur. O halde siz hemen 
muvahhit olarak ibrâhim’in dini
ne tâbi olun! O, hiçbir zaman 
müşriklerden olmadı".

96— Şüphesiz ki, insanlar 
için kurulan ilk mabed, elbette 
Mekke’deki o çok mübarek ve 
bütün âlemlere hidâyet olan 
Beyt’dir (18).

97— Orada açık alâmetler 
vard ır (ki bunlardan biri) 
Makam-ı İbrahim'dir (19). Ora
ya giren emân bulur, (kendisi
ne dokunulmaz). Yoluna gücü 
yeten her kimse için Beyt'i hac
cetmek, insanlar üzerinde Al
lah’ın bir hakkıdır. Ve her kim 
(bu hakkı) inkâr ederse (bilsin 
ki), Allah bütün âlemlerden 
müstağnidir (onlara muhtaç 
değildir).

98— De ki: “ Ey ehl-i kitap! 
Niçin Allah’ın âyetlerini inkâr 
ediyorsunuz? Halbuki Allah si
zin yaptıklarınızı görüp duru
yo r".

99— De ki: “ Ey ehl-i kitap! 
Niçin iman edenleri Allah’ın yo
lundan çeviriyorsunuz? Görüp 
durduğunuz halde, neden onun 
eğriliğini istiyorsunuz? Ama Al
lah yaptıklarınızdan gaafil değil
d ir."

100— Ey iman edenler! Eğer

siz ehl-i kitaptan bir fırkaya uyarsanız sizi, imanınızdan sonra, 
çevirip kâfir yaparlar.

(17) Yahûdiler Peygamberimize "Sen, İbrahim dininde olduğunu 
söylüyorsun fakat o, deve eti ve sütü yemezdi” dedikleri vakit bu 
âyet-i kerime indirilmiştir.

(18) Yahûdiler "Bizim kıblemiz, sizin kıblenizden öncedir” dedik
leri zaman bu âyet inmiş bulunmaktadır. Diğer bir husus da Kabe’
nin temeli, Adem aleyhisselâm yaratılmazdan önce melekler tara
fından atılmıştır. Kudüs'teki Mescid-i Aksa ondan çok sonra yapıl
mıştır.

(19) Makam-ı İbrâhim ile ilgili malûmat, Bakara Sûresi’nin 125. 
âyetinin meâlinde (26) rakamb dipnotta geçmiştir.



Cüz: 4, Sûre: 3 Âl-i İmran Sûresi 64

101— Nasıl küfredebilirsiniz ki, size Allah’ın âyetle
ri okunmakta ve içinizde Resûlü bulunmaktadır! Kim Al
lah’ın dinine sımsıkı tutunursa, o, muhakkak doğru bir 
yola ulaştırılır.

102— Ey iman edenler! Allah dan nasıl korkmak lâ
zımsa öyle korkun. Ve ancak Müslüman olarak can ve
rin.

103— Hepiniz Allah’ın ipine (Kıır’ân’a) sımsıkı ya
pışın, parçalanıp ayrılmayın. Ve Allah’ın, üzerinizdeki 
nimetini düşünün. (Ey Evs ve Hazrec kabileleri!) Ha

ni siz birbirinize düşman 
iken, O sizin kalblerinizin 
arasını b irleştirm işti de, 
O’nun nimeti sayesinde (din) 
kardeşleri olmuştunuz! Hem 
sizler ateşten bir çukurun 
tam kenarındayken O, sizi 
oradan kurtardı, işte Allah si
ze âyetlerini böyle açıklıyor 
ki, doğru yolu bulasınız.

104— Sizden hayıra davet 
eden, iyiliği emir ve kötülük
ten nehy eden bir ümmet bu
lunsun. İşte bunlar felâha 
erenlerin tâ kendileridir (20).

105— Siz, kendilerine 
açık âyetler geldikten sonra 
parçalanıp ihtilâfa düşenler 
gibi olmayın! işte onlar için 
çok büyük bir azap vardır.

106— O kıyamet gününde 
birtakım yüzler ağaracak, 
birtakım yüzler de karara
caktır. Yüzleri kararanlara, 
“ Siz imanınızdan sonra kü
für mü ettiniz? Öyle ise küf
rünüz sebebiyle azabı tadın 
bakalım!”  denilecektir.

107— Yüzleri ağaranlara 
gelince, onlar Allah’ın rah
metinde (cennetinde) ola
caklardır. Onlar orada ebedî 
kalacaklardır.

108— İşte bunlar Allah'ın 
âyetleridir. Onları sana ger
çek olarak okuyoruz. Allah, 
âlemlere zulüm murad ede
cek değildir.

(20) Bu âyet-i kerime mü’minlerin 
içinde onların Allah’a karşı olan va
zifelerini öğretecek ve yasakların
dan alıkoyacak bir topluluğun de
vamlı bulunmasının lüzumunu be
yan eder.
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109— Göklerde ve yerde 
ne varsa Allah’ındır ve (bü
tün) işler Allah’a döndürülür.

110— Siz (ey ümmet-i 
Muhammedi) insanlar için 
meydana çıkarılmış en hayırlı 
bir ümmetsiniz. İyiliği emir, 
kötülüğü yasak edersiniz. Al
lah’a da inanırsınız. Eğer 
ehl-i kitap (Yahûdilerle Hı- 
ristiyanlar) da iman etmiş ol
saydı, elbet kendileri için ha
yırlı olurdu. İçlerinden iman 
edenler varsa da, ekserisi 
(hak dinden çıkmış) fâsıklar- 
dır.

111— Onlar (Yahûdiler),
size ezadan başka bir zarar 
veremezler. Sizinle çarpışır
larsa arkalarını dönüp kaçar
lar. Sonra kendilerine yardım 
da edilmez.

112— Nerede bulunsalar 
üzerlerine zillet (damgası) 
vurulmuştur. Meğer ki (ciz
ye vermek suretiyle) Allah’
ın ipine ve mü'minlerin emâ- 
nına sığınmış olsunlar. Onlar 
Allah’ın gazabına uğramış
lardır. Üzerlerine miskinlik 
(damgası) vurulmuştur. Bu
nun sebebi şudur: Çünkü 
onlar, Allah’ın âyetlerini in
kâr ediyor, haksız yere pey
gamberleri öldürüyorlardı. 
(Evet), bunun sebebi, isyan 
edip aşırı gitmeleri idi.

113— Hepsi bir değildir. 
Ehl-i kitapta (Abdullah b. Se- 
lâm ’la arkadaşları gibi)

ayakta duran bir ümmet vardır ki, gece vakti Allah’ın 
âyetlerini okuyup secdeye kapanırlar.

114— Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emir 
ye kötülüğü yasak ederler, hayır işlerine koşuşurlar. 
İşte bunlar salihlerdendir.

115— Hayır namına ne yaparlarsa aslâ küfranla kar
şılanmayacaklardır (21). Allah, takvâ sahiplerini çok iyi 
bilendir.

(21) Bu âyet-i celile, edilen herhangi bir hayr'ın ve hasenatın Al
lah nezdinde kaybolmayacağını ifade etmek istiyor.
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116— Küfredenler var ya! Onların ne malları, ne ev
lâtları kendilerini Allah dan aslâ kurtaracak değildir. Ve 
onlar, cehennem halkıdır. Onlar orada ebedî kalacak
lardır.

117— Bu dünya hayatında onların yapmakta olduk
ları infâkın hali, öyle bir rüzgârın haline benzer ki, on
da kavurucu bir soğuk vardır. Kendilerine zulmetmiş 
bir kavmin ekinine isabetle onu mahvetmiştir (Kâfirle
rin verdikleri sadakalar da böyledir. Kendilerine hiç
bir faydası olmaz). Ama Allah onlara zulmetmiş değil

di. Lâkin onlar, kendilerine 
zulmediyorlar.

118— Ey iman edenler! 
Kendi (dindaş) lamızdan 
başkasını dost edinmeyin. 
Size fesad çıkarmakta kusur 
etmezler. Sarpa sarmanızı 
isterler. Kinleri ağızlarından 
taşmaktadır. Kalblerinin giz
ledikleri ise daha büyüktür. 
Akıl ederseniz, biz size âyet
leri açıkladık.

119— Hâ! Sizler öyle kim
selersiniz ki, onları seversi
niz, halbuki onlar sizi sev
mezler. Siz bütün kitaplara 
iman edersiniz, onlarsa si
zinle karşılaştıkları vakit 
“ iman ettik”  derler. Tenha 
kaldılar mı, size olan kinlerin
den parmaklarını ısırırlar. De 
ki: ‘ ‘Kininizle geberin!” . Mu
hakkak ki Allah bütün göğüs
lerin künhünü bilir.

120— Size bir iyilik doku
nursa onların fenalarına gi
der. Ama başınıza fenalık ge
lirse, ona sevinirler. Eğer 
siz, sabreder de korunursa
nız, onların hileleri size hiç
bir zarar vermez. Şüphesiz ki 
Allah, ilmiyle onların yaptık
larını kuşatmıştır.

121— Hatırla ki, bir vakit
ler sen erkenden ailenden 
(Medine’den) çıkmış mü 
minleri muharebeye elverişli 
yerlere yerleştiriyordun. Al
lah (sözlerinizi) işitir. (Halle
rinizi) iyi bilir (22).

(22) Bu âyet-i celile, Uhud Muha
rebesi sırasında indirilmiştir.
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122— Hani için izden 
(UhudGazâsı’nda Benî Se- 
le’me ile Benî Hârise’den 
ibaret) iki tâ ife  (münafık 
Übeyy’in kaçışına bakarak) 
yılmak istemişlerdi. Halbuki 
yardımcıları Allah’dı. Mü’- 
minler yalnız Allah’a dayan
malıdır.

123— Andolsun ki, Bedir 
Savaşı’nda siz birkaç bîçare 
iken, Allah sizi muzaffer kıl
dı. O halde Allah’dan koru
nun ki şükredesiniz.

124— O vakit mü’minlere 
şöyle diyordun: “ İndirilmek
te olan üç bin melekle Rab- 
binizin size yardımda bulun
ması yetmez mi?’ ’ .

125— Evet, eğer sabre
der de itaatsizlikten sakınır
sanız ve o anda müşrikler 
üzerinize gelirlerse, Rabbiniz 
size nişanlı beş bin melek ile 
yardım edecektir (23).

126— Bunu Allah size, 
sırf bir müjde ve kalbleriniz 
bununla yatışsın diye yaptı. 
Yoksa zafer, ancak güçlü ve 
hikmet sahibi olan Allah’dan- 
dır.

127— Tâ ki O, küfreden
lerden bir kolu kessin ve pe
rişan etsin de, bozularak dö
nüp gitsinler.

128— Senin elinde bu iş
ten bir şey yok (emir Allah’
ındır, sen sabret). Allah, ya 
onların tevbesini kabul buyu
racak, yahut onlara azap 
edecektir. Çünkü onlar za
limlerdir (24).

129— Göklerde ve yerde 
ne varsa hepsi Allah ’indir. O, 
dilediğini bağışlar; dilediğine 
azap eder. Allah çok bağış
layıcı, çok merhametlidir.

130— Ey iman edenler! 
Kat kat faiz yemeyin! (25). 
Allah’dan korkun ki felâh bu
lasınız.

131— Kâfirler için hazırlanan ateşten korunun.
132— Hem Allah’a ve peygambere itaat edin ki, mer

hamet olunasınız.

(23) Müslümanlar sabretmiş, Allah da va’dini yerine getirmiştir. 
Mü’minlerle birlikte san veya beyaz sarıklı melekler, alaca atlar üze
rinde harp etmişlerdir.

(24) Uhud Harbi'nde Peygamberimizin dişi müşrikler tarafından kı- 
nhp yüzü yanldığı zaman, “Peygamberinin yüzünü kana bulayan bir 
kavim nasıl felâh bulur?” demişti. Onun üzerine bu âyet indi.

(25) Arabların âdeti kat kat faiz yemek olduğu için böyle buyrul
du. Yoksa faizin azı da haramdır. Bakara Sûresi’nin 275. âyetinde 
geçmiş bulunmaktadır.
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133— Rabbinizin mağfiretine (vesile olacak hayır
ları yapmakta) veenigöklerleyerkadargenişolan cen
netine (girmek için) yarış yapın. O cennet, takva sa
hipleri için hazırlanmıştır.

134— O takva sahipleri ki, bollukta ve darlıkta sa
daka verirler; öfkelerini yenerler; insanların kusurları
nı bağışlarlar. Allah da iyilik edenleri sever.

135— Onlar ki bir kötülük işledikleri veya kendileri
ne zulmettikleri vakit Allah’ı anarak hemen günahları
nın bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'dan baş-

i

ka kim bağışlaya
bilir? Hem, yap
tıkları günahta, 
bile bile ısrar et
mezler.

136— İşte 
bunların mükâfa
tı, Rablerinden 
bir mağfiret ve (ağaçlan) al
tından ırmaklar akan cennet
lerdir. Orada ebedî kalacak
lardır. Böyle yapanların ecri 
ne de güzeldir!..

137— Sizden önce birta
kım şeriatler gelip geçti. Yer
yüzünde bir dolaşın da ba
kın, peygamberleri yalanla
yanların akıbeti nasıl olmuş?

138— İşte bu umum in
sanlar için bir açıklama, tak
va sahipleri için de bir vaaz 
ve irşaddır.

139— (Savaştan) gevşe
meyin! Ve (Uhud bozgunu
na) üzülmeyin. Eğerihakkıy- 
le) inanmış iseniz, en üstün 
olan sîzsiniz (26).

140— Eğer size bir yara 
isabet ettiyse, (Bedir’de) kâ
firlere de öyle yara isabet et
mişti. O günler var ya! Biz 
onları insanlar arasında evi
rip çeviririz (bir gün bir taraf 
kazanır, bir gün başka ta
raf! Tâ ki ibret alsınlar). Tâ 
ki, Allah, iman edenleri di
ğerlerinden ayırt etsin de, 
sizden şâhidler edinsin! Al
lah zalimleri sevmez.

(26) Bu âyet-i kerime, mü’minlerin 
hiçbir surette savaşta ümitsizliğe 
düşüp gevşememeleri gerektiğini, 
daima hazırlıklı bulunmaları lüzu
munu beyan ediyor.
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141— Ve tâ ki Allah, iman 
edenleri temize çıkarıp kâfir
leri mahvetsin.

142— Yoksa siz, Allah içi
nizden savaşanları belli et
meden, sabırlıları belli etme
den cennete gireceğinizi mi 
sandınız?

143— Celâlim hakkı için! 
Siz ölümle karşılaşmazdan 
önce, onu arzu ediyordunuz. 
İşte şimdi onu gördünüz de, 
hâlâ (seyirci gibi) bakıp du
ruyorsunuz.

144— Muhammed, pey
gamberden başka bir şey 
değildir. Ondan önce birçok 
peygamberler gelmiş geç
miştir. O ölür veya öldürülür
se (27) siz hemen geriye mi 
dönüvereceksiniz? (yani tek
rar kâfir mi olacaksınız?). 
Her kim ardına dönerse, iyi 
bilsin ki Allah’a aslâ bir zarar 
getirecek değildir. Allah şük- 
redenleri mükâfatlandıracak- 
tır.

145— Hem Allah’ın izni ol
madıkça h içb ir kimseye 
ölüm yoktur. O, va’desiyle 
yazılmış bir yazıdır. Kim dün
ya menfaatini isterse kendi
sine ondan veririz; ve kim 
âhiret sevabını isterse ona 
da ondan veririz. Şükreden- 
lere ise muhakkak mükâfat 
vereceğiz.

146— Nice peygamberler 
geçti ki, beraberlerinde bir
çok erenler savaştı. Ama Al
lah yolunda başlarına gelen
lerden gevşeyip za’fa düş
mediler; miskinlik etmediler. 
Allah sabredenleri sever.

147— Onların sözü, “ Ey 
Rabbimiz! Bize günahlarımızı 
ve işimizdeki taşkınlıklarımı
zı bağışla! (Harp meydanın
da) ayaklarımızı diret ve kâ
firlere karşı bize yardım et! ’ ’ 
demelerinden başka bir şey 
olmadı.

148— Nihayet Allah da kendilerine hem dünya nimeti
ni, hem de âhiretin güzel sevabını verdi. Allah güzel iş ya
panları sever.

(27)Uhud Savaşı nda Abdullah bin Kamîe adında bir müşrik,attı
ğı taşla Peygamber’in (s.a.v.)bir dişini kırmış, yüzünü de yaralamıştı. 
Bunun üzerine, “Peygamberi öldürdüm’’ diye bağırınca, bunu du
yan bir diğer kâfir, “Muhammed öldürüldü!” diye haykırmaya baş
ladı. Bunu duyan Müslümanlar paniğe kapıldılar. Hazreti Muham
med ise, “Buradayım! Buraya gelin!” diye bağırıyordu. Müslüman
lar hakikati öğrenince sevinerek dönüp yeniden savaşmaya başla
dılar.
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149— Ey iman edenler! Eğer kâfirlere itaat edecek 
olursanız, sizi topuklarınız üstünde gerisin geriye (küf
re) çevirirler de ziyan edenlerin haline düşersiniz.

150— Doğrusu sizin mevlânız Allah’dır ve O yardım
cıların en hayırlısıdır.

151— Biz küfredenlerin kalblerine korku düşürece
ğiz, şu sebeple ki: Onlar, Allah’ın hiçbir bürhan indir
mediği şeyleri ona ortak koştular. Onların varacağı yer 
cehennemdir. O zalimlerin varacağı yer ne kötüdür!..

152— And olsun ki, Allah’ın size vaadi doğru çıktı.

O hengâmede onları Allah’
ın izniyle doğruyordunuz. Tâ 
ki, o sevdiğiniz üstünlüğü Al
lah size gösterdikten sonra 
isyan edip verilen emirde çe
kiştiniz ve yılgınlık ettiniz. Ki
miniz dünyayı istiyor, kiminiz 
de âhireti temenni ediyordu
nuz. Sonra Allah sizi imtihan 
için yardımını üzerinizden 
alıp onları size galip getirdi. 
Ama sizi gerçekten affetti. 
Allah mü minlere fazl-u ih
san sahibidir.

153— Hani (Uhud Sava- 
şı’nda) boyuna uzaklaşıyor, 
kimseye dönüp bakmıyordu
nuz. Peygamber ise arkanız
dan sizi çağırıyordu. Bunun 
üzerine, Allah sizi keder üs
tüne kederle cezalandırdı 
C28). Ki ne elinizden giden 
zafere, ne de başınıza gelen 
musibete üzülmeyesiniz. 
Allah, sizin yaptıklarınızdan 
tamamiyle haberdardır.

(28) Buradaki iki kederden maksat, 
biri harpte bozulmaları, diğeri ise 
Peygamber efendimize muhalefet
ten dolayı üzülmeleri idi.
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154— Sonra o kederin ar
kasından üzerinize bir emni
yet, bir uyku indirdi ki, içiniz
den bir tâifeyi sarıyordu. 
(Münafıklardan) bir tâifeyi 
de, nefisleri, can kaygısına 
düşürmüş; Allah’a karşı ca- 
hiliyet zannı gibi haksız bir 
zan besliyorlar, “ Bu (zafer) 
işinden bize bir şey var mı?’ ’ 
diyorlardı. De ki: “ Bütün iş 
Allah'ındır’ ’ . Onlar, içlerinde, 
sana açamadıkları bir şey 
gizliyorlar, “ Bu işten bizim 
elimizde bir şey olsa, burada 
öldürü lm ezdik.”  diyorlar. 
Sen de de ki: “ Siz evinizde 
de olsanız, üzerine ölüm ya
zılmış olanlar, yine dışarı çı
kar, düşüp can verdikleri 
yerleri çaresiz boylarlardı” . 
Allah, bunları, sizin yüreği
nizde olanı denemek ve kalb- 
lerinizdeki niyeti temiz pâk 
etmek için başınıza getirdi. 
Allah kalblerde olanı çok iyi 
bilir.

155— (Uhud Harbi’nde)
iki ordu karşılaştığı gün içiniz
den arka çevirip dönenler 
yok mu? Onları, bazı hare
ketleri yüzünden, ancak şey
tan kaydırmak istemişti. Bu
nunla beraber Allah onları 
gerçekten affetti. Çünkü Al
lah çok bağışlayıcıdır, halim
dir.

156— Ey iman edenler! Siz o küfredenler gibi olma
yın ki, kardeşleri yeryüzünde dolaştığı veya savaşta bu
lundukları zaman onlar hakkında, “ Bizim yanımızda ol
salardı, ölmezler ve öldürülmezlerdi.”  dediler. Allah bu
nu kalblerinde bir hasret olsun diye yaptı. Yaşatan ve 
öldüren Allah dır. Allah, bütün yaptıklarınızı görür.

157— And olsun! Eğer siz Allah yolunda öldürülür 
veya ölürseniz, iyi bilin ki, sizin için Allah’ın bir bağış
laması ve esirgemesi, (onların dünyada kalıp) topla
yacakları menfaatten elbet daha hayırlıdır.
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158— And olsun! Siz ölseniz de, öldürülseniz de 
mutlaka Allah’ın huzurunda toplanacaksınız.

159—  (Uhud Harbi’nde) sen .Allah 'dan gelen bir mer
hametle, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı 
yürekli olsaydın elbette onlar etrafından dağılıp gider
lerdi. Artık onları affet. Onlara Allah’dan mağfiret dile. 
İş hususunda onlarla müşavere et. Bir kere de azmet
tin mi, artık Allah'a dayan. Çünkü Allah tevekkül eden
leri sever.

160— Eğer Allah size yardım ederse, size galip ge

lecek yoktur. Fakat sizi yar
dımsız bırakırsa ondan sonra 
size kim yardım edebilir? Mü’- 
minler yalnız Allah’a tevekkül 
etmelidirler.

161— Bir peygamber için 
ganimete hıyanet etmek, 
olur şey değildir. Kim hıyanet 
ederse; kıyamet gününde 
yaptığı hıyanetle gelecektir. 
Sonra da herkese kazandık
ları ödenecek; hiçbiri zulme 
uğratılmayacaktır.

162— Allah’ın rızasına 
uyan kimse, Allah’ın hışmına 
uğrayan gibi olur mu? Onun 
yeri cehennemdir. O, ne kö
tü dönüş yeridir!

163— O kimseler, Allah 
indinde derece derecedirler. 
Allah onların yaptıklarını hak- 
kiyle görür.

164— Yemin olsun! Allah 
mü’minlere bol bol ihsanda 
bulundu. Zira onlara, kendi
lerinden bir peygamber gön
derdi ki, onlara Allah’ın âyet
lerini okuyor; onları fena 
huylardan temizliyor, onlara 
kitabı ve hikmeti öğretiyor. 
Velev ki daha önce açık bir 
sapıklık içinde bulunmuş ol
sunlar.

165— Böyle iken size, 
düşmanlarınızın başına iki 
mislini getirdiğiniz bir belâ 
gelince, “ Bu nereden?’ ’ de
diniz. De ki: “ O, kendi tara- 
fınızdandır”  Çünkü Allah 
her şeye kaadirdir.
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166— (Uhud harbinde) iki
ordunun karşılaştığı gün, ba
şınıza gelen de, Allah’ın iz
niyle olup mü’minler (in se
batını ayırt etmek) içindi.

167— Bir de münafıklık 
edenleri açığa vurmak içindi 
ki, kendilerine, “ Gelin, Allah 
yolunda savaşın yahut müda
faada bulunun.”  denilmişti.

a Onlar, “ Biz mu
harebe etmeyi bil- 
sek elbette arka
nızdan gelirdik.”  
dediler. O gün on
lar, imandan çok? küfre yakındılar.
Kalblerinde olma
yan şeyi ağızlariy- 
le söylüyorlardı. 
Ama Allah onların 
gizlediklerini pe- 

ı  kâlâ bilir.
168— Onlar ki, 

oturdular da harbe giden din 
kardeşleri için, “ Eğer bizi din- 
leseydiler öldürülmezlerdi.” 
dediler. De ki: “ Eğer doğru 
söylüyorsanız, haydi ölümü 
kendinizden defediverin!” ,

169— Sakın Allah yolunda 
öldürülenleri ölüler sanma! 
Hayır, onlar Rableri katında 
diridirler, rızıklanmaktadırlar.

171— Allah’dan gelen bir nimet ve daha üstün bir 
ihsan sebebiyle sevinirler ve Allah mü’minlerin ecrini 
zayi etmiyor diye ferahlanırlar.

170— Allah’ın kendilerine 
verdiği fazl-u ihsandan sevinçli 
ve arkalarından şehidlikle ken
dilerine yetişemeyenler hak
kında da, “ Onlara bir korku 
yoktur. Onlar mahzun da 
olmayacaklardır” diye müjde
lerler.

172— Yaralandıktan sonra yine Allah’ın ve Peygam
berin  çağrısına koşanlar ve hele onlardan iyilik edip 
kötülükten sakınanlar için büyük bir mükâfat vardır.

173— Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, 
“ Düşmanlarınız size karşı ordu topladı. Onlardan kor
kun!”  dedi de bu, onların imanlarını artırdı ve, “ Allah 
bize yeter; hem O ne güzel vekildir.”  dediler.
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174— Sonra da kendilerine hiçbir keder dokunmak- 
sızın Allah'dan bir nimet (ve ihsan) ile (Bedir’den) dön
düler. Ve Allah’ın rızasına tâbi oldular. Allah çok bü
yük ihsan sahibidir.

175— işte (size haber getiren) o şeytan, sadece 
kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın. Eğer 
mü’minlerseniz, benden korkun.

176— O küfürde yarışanlar, sana hüzün vermesin! 
Çünkü onlar Allah’a hiçbir zarar verecek değillerdir. Al
lah onlara âhirette bir nasip vermemek istiyor. Onlar

için büyük bir azap vardır.

177— Şüphesiz ki imana 
bedel küfrü satın alanlar, Al
lah’a hiçbir zarar verecek 
değillerdir. Onlar için acıklı 
bir azap vardır.

178— Bir de küfredenler, 
kendilerine mühlet verişimi
zi, sakın kendileri için hayır 
sanmasınlar. Biz onlara sırf 
günahlarını artırsınlar diye 
mühlet veriyoruz. Onlara, 
aşağılayıcı bir azap vardır.

179— (Ey münafıklar!) Al
lah, murdarı temizden ayırın- 
caya kadar, mü’minleri sizin 
bulunduğunuz hal üzere bı
rakacak değildir. Allah size 
gaybı da bildirecek değildir. 
Lâkin, Allah peygamberlerin
den dilediğini seçer; öyle ise, 
Allah’a ve peygamberlerine 
iman edin. Eğer iman eder 
de (günahlardan) sakınırsa
nız sizin için çok büyük bir 
mükâfat vardır.

180— Allah’ın, fazl-u ke
reminden kendilerine verdiği 
malda cimrilik edenler, sakın 
onu kendilerine hayır san
masınlar. Tam aksine, o, 
kendileri için bir şerdir. Cim
rilik ettikleri şey (mal), kıya
met günü boyunlarına dola
nacaktır. Göklerin ve yerin 
mirası Allah’ındır. Allah, bü
tün yaptıklarınızdan haber
dardır.
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181— And olsun! “ Allah 
fakirdir, biz zenginiz.”  diyen
lerin sözünü Allah işitmiştir. 
O söylediklerini ve peygam
berleri haksız yere öldürme
lerini (29) yazacağız da, 
“ Tadın bakalım şu yangın 
azabını!”  diyeceğiz.

182— Bu (azap), ellerini
zin takdim ettiğinin karşılığı
dır. Allah, kullarına zulüm 
edici değildir.

183— Onlar ki, “ Bize bir 
mûcize olarak gökten inen 
ateşin yiyeceği bir kurban 
getirmedikçe hiçbir peygam
bere iman etmememizi Allah 
bize emretti. ’ ’ dediler. De ki: 
“ Size, benden önce birçok 
peygamberler açık delillerle 
gelmiş ve o dediğinizi de ge
tirmişlerdi. Ya, eğer doğrucu 
kimselerseniz onları niçin öl
dürdünüz?” .

184— Şimdi seni yalanla- 
dılarsa, senden önce apaçık 
mûcizeleri, hikmetli sahifeleri 
ve nurlu kitabı getiren birçok 
peygamberler de yalanlandı.

185— Her nefis ölümü ta
dacaktır. Ecirleriniz ise an
cak kıyamet günü verilecek
tir. O vakit, kim ateşten uzak

laştırılır da cennete konursa o, muhakkak muradına er
miştir. Yoksa dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten baş
ka bir şey değildir.

186— Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız hakkın
da imtihan olunacaksınız. Sizden önce kendilerine ki
tap verilenlerden ve Allah’a şirk koşanlardan mutlaka 
çok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sa
kınırsanız işte bu, azmolunacak şeylerdendir.

(29) Herhangi bir peygamberin katli her halükârda haksızlık ve 
küfrün tâ kendisidir.
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187— Vaktiyle Allah, kendilerine kitap verilenler (in 
âlimlerimden şöyle misak almıştı: “ Celâlim hakkı için! 
Kitabı, mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizle
meyeceksiniz!’ ’ . Onlarsa onu sırtlarının arkasına attı
lar da, mukabilinde biraz para aldılar. Bak ne kötü şey 
satın aldılar?..

188— O yaptıklarına sevinen ve yapmadıkları işle 
övünmeyi seven kimseleri de sakın azaptan kurtulmuş 
sanma. Onlar için acıklı bir azap vardır.

189— Göklerle yerin mülkü Allah’ındır. Allah her şe-

ye kaadirdir.

190— Şüphesiz, göklerle 
yerin yaratılışında ve gece ile 
gündüzün birbiri ardınca ge
lişinde, akıl sahipleri için (Al
lah’ın büyüklüğüne) deliller 
vardır.

191— Onlar ki, gerek 
ayakta, gerek otururken ve 
yanları üzerinde yatarken 
hep Allah’ı anarlar ve gökler
le yerin yaratılışı hakkında 
düşünceye dalarlar: “ Ey 
Rabbimiz! Bunu sen boş ye
re yaratmadın. Sen böyle 
şeyden münezzehsin, o hal
de bizleri cehennem azabın
dan koru!

192— Ey Rabbimiz! Şüp
hesiz ki sen kimi ateşe so
karsan onu muhakkak peri
şan edersin. Zâlimlerin yar
dımcıları da yoktur.

193— Ey Rabbimiz! Haki
katen bizler bir davetçi işittik; 
“ Rabbinize iman edin.”  diye 
imana davet ediyordu. Biz 
de, hemen iman ettik. Ey 
Rabbimiz! Sen de bizim gü
nahlarımızı bağışla. Kusurla
rımızı ört ve canlarımızı iyiler
le birlikte al!

194— Ey Rabbimiz! Bize 
peygamberlerinin dilinden 
va’d buyurduklarını verve kı
yamet gününde bizi rezil et
me. Şüphesiz sen va’dinden 
dönmezsin!”  (derler).
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195— Rableri de duaları
na şöyle kabul buyurdu: 
"Sizden gerek erkek, gerek 
kadın bir hayır işleyenin işi
ni ben boşa çıkarmam. Siz 
hep birbirinizdensiniz (30). 
Hicret edenler ve yurtların
dan çıkarılanlar, benim yo
lumda işkence edilenler, 
harp edenler ve öldürülenler 
var ya! Ben onların günahla
rını elbette örteceğim; ve on
ları mutlaka altından ırmaklar 
akan cennetlere koyacağım. 
Bu, onlara Allah’dan bir mü
kâfat olarak verilecektir. Mü
kâfatın en güzeli de Allah ka
tindadır” .

196— O, küfredenlerin di
yar diyar dönüp dolaşmaları 
sakın seni aldatmasın (31).

197— (O) pek az bir men
faattir. Sonra varacakları yer 
cehennemdir. Ve o, ne kötü 
döşektir!

198— Lâkin Rablerinden 
korkanlar (var ya!). Onlar 
için altlarından ırmaklar akan 
cennetler vardır. Orada ebe
dî kalacaklardır. Bu onlara, 
Allah tarafından bir konuk 
ağırlaması olacaktır. Allah’ın 
katındaki nimetlerse, erenler 
için daha hayırlıdır.

199— Şüphesiz ehl-i ki
taptan Allah’a, size indirilen 
(Kur’ârı) a ve kendilerine in
dirilen (Tevrât’la İncil) e 
iman edenler vardır (32). On
lar Allah’a boyun eğerler, 
onun âyetlerini birkaç para
ya satmazlar. İşte bunların 
Rableri katında mükâfatları- 
vardır. Şüphesiz Allah hesa
bı çabuk görücüdür.

200— Ey iman edenler!

Sabredin ve sabır yarışında düşmanlarınızı geçin! (Ci- 
had için hazır ve) rabıtalı bulunun. Hem Allah’tan kor
kun ki, felâh bulasınız.

(30) Bu âyet-i kerime, mü’minlerin annesi Ümmü Seleme (r.a.) u n  
“Ya Resûlallah, ben hicrette kadınlardan bahsedildiğini hiç 
işitmedim” dediğinde inmiştir.

(31) Müslümanlardan bir kısmı, “Allah'ın düşmanları refah için
de, biz ise açlık çekiyoruz” dedikleri vakit bu âyet-i kerime nâzil ol
muştur.

(32) Abdullah bin Selâm ile arkadaşları ve Necâşi gibi zatlar kas- 
dolunmaktadır.
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EN-NİSÂ SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir. 176 âyettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Ey insanlar! Sizleri bir tek kişiden (Âdem’den) yara
tan, ondan da eşini (Havvâ’yı) vücuda getirerek, ikisinden bir
çok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun. Ve yine 
kendisinin hürmetine birbirinizden dileklerde bulunduğunuz (me
selâ, Allah aşkına ver, dediğiniz) Allah’dan korkun. Akrabalık 
bağlarını kesmekten sakının. Şüphesiz ki Allah, üzerinizde gözcü

bulunmaktadır.

2— Yetimlere 
mallarını (bâliğ ol
dukları zaman) ve
rin. Temizi pisle 
(helâli haramla) de
ğişmeyin. Onların 
mallarını kendi mal
larınıza katıp yeme
yin. Çünkü bu bü
yük bir günahtır.

3— Eğer yetimlerin haklarını 
gözetemeyeceğinizden korkarsa
nız size helâl olan kadınlardan iki
şer, üçer, dörder tane nikâh edin 
ve bu suretle de adalet yapama
yacağınızdan korkarsanız bir ta
ne ile yahut sahip olduğunuz ca- 
riyelerle yetinin. Bu cefa etmeme
niz için daha muvafıktır (1).

4— Aldığınız kadınlara mehir- 
lerini seve seve verin. Şayet onun 
bir kısmını size gönül rızası ile 
kendiliklerinden bağışlarlarsa, 
onu rahatlıkla âfiyetle yeyin.

5— Ey veliler! Maişetinize ve 
çoluk çocuklarınızın salâhına me
dar olan mallarınızı, aynı zaman
da yönetiminizdeki yetim mallarını 
gerektiği gibi hüsn-ü idareye 
muktedir olmayıp zevk, eğlence 
ve hovardalıkta sadeden sefihle
re vermeyiniz.

6— Yetimleri bülûğ çağına eri- 
şinceye kadar deneyin. Eğer bü- 
lûğa erdikten sonra onlarda bir 
rüşd (olgunluk) sezerseniz, he
men mallarını onlara teslim edin. 
Büyüyecekler de alacaklar diye, 
o malları, israfla yemeğe kalkış
mayın. Hangi (veli) zengin ise, 
yetimin malına tenezzül etmesin. 
Fakir ise, meşrû surette yesin. 
Mallarını kendilerine teslim ettiği
niz zaman da karşılarında şâhrd 
bulundurun. Hesaba çekici ola
rak Allah kâfidir.

(1) O zaman bir erkek 8-10 kadın
la evlenir; aralarında adalete riayet 
etmezdi. Bu âyet-i kerime onun üze
rine inmiş bulunmaktadır.
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7— Ana - baba ve akraba
nın bıraktığı maldan erkekle 
re b ir pay vardır. Kadınlara 
da, ana-baba ve akrabanın 
b ıraktık larından az olsun, 
çok olsun ta kd ir ed ilm iş bir 
pay vardır.

8— M iras taksim inde (vâ
ris olmayan) yakınlar, yetim 
ler ve yoksu lla r bulunurlarsa 
(gönüllerini almak için), o
maldan kendilerini rızıklandı- 
rın. Ve onlara güzel söz söy
leyin.

9— Kendileri arka larında 
âciz ve küçük çocuk la r bı
rakm ış olsalar, gadre  uğra 
yacaklarından korkan la r, h i
m ayelerindeki ye tim ler hak
kında da ko rksun la r. Hem 
A lla h ’dan ko ru nsu n la r da 
doğruyu  söylesin ler.

10— Yetim lerin  mallarını 
zulüm  yolu ile yiyen ler, ka
rın larında ancak ateş yerler 
ve yakında çılgın bir ateşe g i
recekle rd ir.

11— Allah size, evlâdınız 
hakkında şöyle vasiyet e d i
yor: Erkeğe, iki kadın payı 
vardır. Onlar (çocuklar) hep 
kadın o lup ikiden fazla iseler

onlara  ölenin terikesinden üçte ikisi vardır. B ir kadın 
ise ona da yarısı vardır. Ö lenin çocuğu varsa, anası ile 
babasından her b irine  terikeden altıda b ir vardır. Fa
kat çocuğu da olm ayıp yalnız ana - babası m irasçı o lu 
yorsa, anasına üçte b ir vard ır (geriye kalan babanın 
hakkıdır). Ö lenin kardeşleri de varsa borcu ödenip, 
yaptığı vasiyeti yerine ge tirild ik ten  sonra annesine a l
tıda bir vardır. Babalarınız ve oğullarınız; bilmezsiniz ki, 
size hangisi fayda itibariy le  daha yakındır. Bu h isse
ler, A llah ’dan b irer farizadır. Allah çok İyi bilen ve hük
m edendir.
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12— Karılarınızın çocuğu yoksa bıraktıkları malın ya
rısı sizindir. Şayet çocukları varsa bıraktıkları malın 
dörtte biri, yaptıkları vasiyetten veya borçtan sonra si
zindir. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınız malın 
dörtte biri karılarınızındır. Çocuğunuz varsa, yaptığınız 
vasiyet veya borçtan sonra terikenizden onlara sekiz
de bir vardır. Eğer bir erkek veya kadının, çocuğu ve 
babası bulunmadığı halde kelâle olarak (yan koldan) 
mirasına konulur da ana bir kardeşi veya kız kardeşi 
bulunursa bu kardeşlerin her birine altıda bir vardır. 
Bundan daha çok iseler, kız ve erkek üçte bir hissede

ortak olurlar. Bu, zarar ver
mek kasdiyle olmaksızın ya
pılan vasiyetten veya borç
tan sonra gelir. Bütün bun
lar, Allah’dan fermandır. Al
lah çok iyi bilir, halimdir.

13— İşte bütün bu hü
kümler, Allah’ın sınırlarıdır. 
Artık her kim Allah a ve Pey
gamberine itaat ederse, Al
lah, onu (ağaçları) altından 
ırmaklar akar cennetlere ko
yar ki, orada ebedî olarak ka
lırlar, büyük kurtuluş da bu- 
dur.

14— Kim de Allah a ve 
Peygamberine isyan eder ve 
hududunu aşarsa, onu dahi 
—ebedî olmak üzere— ateşe 
sokar. Onun için aşağılayıcı 
bir azap vardır.
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15— Kadınlarınızdan zina 
edenlere karşı içinizden dört 
şâhid getirin . Bun lar şâhidlik. 
ederle rse , o kadınları ölüm 
yok edinceye veya Allah ken
d ile rine b ir çıkış yolu açınca- 
ya kadar evlerde tu tun  (2).

16— Sizden zina edenle
rin ik is ine de eza edin. Eğer 
tevbe edip ıslah o lurla rsa , 
ezadan vazgeçin. Çünkü A l
lah tevbe leri çok kabul edici 
ve es irgey ic id ir (3).

17— A llah 'ın  kabu lünü 
va d ettiğ i tevbe ancak, o 
k im se ler iç ind ir ki, cahillik  
ederek b ir kabahat iş le rle r 
de sonra yakın zamanda tev
be ederler, iş te  Allah bun la 
rın tevbelerini kabul buyurur. 
Allah çok iyi b ilendir, hakim 
dir.

18— Yoksa kabahatleri 
yapıp yapıp da, tâ b irine 
ölüm gelince, “ Ben işte ş im 
di tevbe e ttim ."  d iyenle rin  
tevbesi değ ild ir. Kâfir o larak 
ölenlerin tevbesi de (makbul) 
değ ild ir. Onlar yok mu? Biz 
on la r için acıklı b ir azap ha- 
zırlamışızdır.

19— Ey iman edenler! Ka
dınlara zorla m irasçı olmanız 
size helâl değ ild ir (4). V erd i
ğiniz mehrin birazını ku rta ra 
caksınız d iye, onları tazyik 
etm eniz de helâl değ ild ir. 
M eğer ki, açık açık fuhuş 
yapm ış o lsunlar. O nlarla  iyi 
geçin in . Eğer kend ile rinden 
hoşlanm adınızsa, o lab ilir ki, 
b ir şey sizin hoşunuza g it
mez de Allah onda birçok ha

yırla r ta kd ir e tm iş bulunur.

( 2 ) İslâmiyetin başlangıcında hüküm bu idi; sonradan nesh edile
rek zina eden bekârlara yüz değnek, evlilere de taşla ölüm cezası 
verileceği Allah tarafından bildirildi.

(3) Bu hüküm, zina suçuna tayin edilen had (ceza) ile nesh 
edilmiştir.

(4) Cahiliyet devrinde Araplar akrabalarının kadınlarını miras ola
rak alırlar, dilerlerse onlarla mehirsiz olarak evlenirlerdi. Dilerler
se başkasıyle evlendirirler, mehrini kendileri alırlardı. Yahut, ka
dın aldığı mirası fidye olarak verinceye kadar kocaya gitmesine en
gel olurlardı. Bu âyet-i celile ile mezkûr hüküm nesh edilmiştir.
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20— Eğer bir zevceyi bırakıp da yerine başka bir zev
ce almak isterseniz, evvelkine yüklerle mehir vermiş bile 
olsanız, ondan hiçbir şey almayın. Onu bir iftira ile ve açık 
bir günah isnat ederek mi alacaksınız? (5).

23— Size (nenelere de şa
mil olmak üzere) analarınız, 
kızlarınız (evlât kızları dahil)
kız kardeşleriniz, halalarınız, 
teyzeleriniz, erkek ve kız kar
deşlerinizin kızları, sizi emziren 
süt anneleriniz, süt kız kardeş
leriniz, karılarınızın anneleri, 
kendileriyle zifafa girdiğiniz ka
rılarınızdan olup himayenizde 
bulunan üvey kızlarınız haram 
kılınmıştır. Eğer analarıyla zifa
fa girmeğinizse o kızlarla ev
lenmenizde bir günah yoktur. 
Öz oğullarınızın karılarıyla ev
lenmeniz ve iki kız kardeşi bir
likte nikahlamanız dahi (haram 
kılındı). Ancak cahiliyet devrin
de geçen müstesna. Şüphesiz 
ki Allah, çok bağışlayıcı ve 
esirgeyicidir.

21—  O mehri nasıl alabilirsiniz ki, birbirlerinizle karılıp 
katıldınız ve onlar sizden kuvvetli bir teminat aldılar (6).

22— Bir de babalarınızın nikâh ettiği kadınları kendini
ze nikahlamayın. Geçmişte olanlar müstesna (onlar affe- 
dilmiştir). Çünkü bu, pek çirkin ve iğrenç idi. O ne fena 
âdet idi.

(5) Cahiliyet devrinde, mehir ver
mekten kurtulmak için, bir erkek ka
rışma “Zina etti” diye iftirada bulun
duğu olurdu.

(6) Bu teminat, Allah Teâlâ'nm 
“Onları ya iyilikle tutar veya iyilikle 
salarsınız" emridir.
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24— Bir de malik olduğu
nuz câriyeler müstesna! Bü
tün nikâhlı kadınlarla evlen
meniz size haram kılınmıştır. 
(Bunlar) üzerinize Allah ya
zısı olarak (haramdır). Bun
ların dışında kalanları, zina
dan kaçınarak ve namuslu 
yaşamak şartiyle mehirlerini 
vererek istemeniz size helâl 
kılındı. O halde, hangilerin
den nikâhla faydalandınız ise 
takdir olunan mehirlerini 
kendilerine verin. Mehri ke
siştikten sonra, aranızda râ- 
zı olduğunuz miktarda dahi 
size günah yoktur. Şüphesiz 
Allah en iyi bilen ve hükme
dendir.

25— Sizden her kim, hür 
olan mü’min kadınları nikâhla 
almaya güç yeti rem iyorsa, 
ona da malik olduğunuz mü’
min câriyelerinizden (birini ni- 
kâhlayın). Allah, sizin imanınızı 
çok iyi bilir. Hep birbirinizden- 
siniz. Onun için fuhuş yapma

yarak gizli dost da edinmeyerek, namuslu yaşamak şar
tıyla, onları sahiplerinin izniyle nikâh edin ve mehirlerini 
güzellikle kendilerine verin. Eğer, evlendikten sonra bir fu
huş yaparlarsa, o vakit onlara hür kadınlara lâzım gelen 
cezanın yarısı verilir. Bu, sizden zinaya düşme korkusunda 
bulunanlar içindir. Sabretmeniz ise, sizin için daha hayır
lıdır. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.

26— Allah size (dininizin hükümlerini) beyan etmek 
ve sizden öncekilerin yollarını size göstermek, tevbe- 
lerinizi de kabul etmek ister. Allah en iyi bilendir; hik
met sahibidir.
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2 7 — Allah, sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Şeh
vetlerine uyanlar ise, sizi büyük bir meyil ile (doğru yol
dan) sapmanızı isterler.

2 8 —  Allah (ağır teklifleri) sizden hafifle tm ek istiyor. 
(Zaten) insan, zayıf yaratılm ıştır.

2 9 — Ey iman edenler! Mallarınızı, aranızda bâtıl se
bep lerle  yem eyin. Ancak kend iliğ in izden anlaşarak b ir 
tica re t yapm anız başka. Hem kendilerin izi ö ldürm eyin. 
Şüphesiz Allah size çok m erham etlid ir.

30— Her kim de düşmanlık ve zulüm yoluyla bunu ya

parsa, biz onu ateşe atacağız. 
Bu Allah'a göre çok kolaydır.

3 1 —  Eğer siz, yasak e d il
d iğ in iz  günahların  büyük le 
rinden sakınırsanız, d iğer 
kabahatlerinizi biz örteriz. Ve 
sizi m akbul b ir yere (cenne
te) koyarız.

3 2 — B ir de Allah ın bazı
nızı, d iğerinden üstün kılm a
ya sebep kıldığı şeyleri te 
m enni etm eyin. Erkeklere  
kazandıklarından bir pay var
dır. Kadınlara da kazandıkla
rından b ir pay vardır. (Ç alı
şın da) Allah 'ın  fazl-u ke re 
minden isteyin. Şüphesiz A l
lah her şeyi hakkıyle bilendir.

3 3 — Ana - baba ve ak ra 
banın ve akid ile yeminlerinizi 
bağladığınız kim selerin  bı
raktıkları mallarına da m iras
çıla r tahs is  ettik. O nlara da 
h isse lerin i verin. Çünkü A l
lah, her şeye karşı şâhid bu
lunm aktadır. (Bu hisse 1/6  
idi sonra Zevilerhâm  âye
tiyle nesholundu).
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34— Erkekler, kadınlar 
üzerine hâkim dururlar. Çün
kü bir kere Allah birini diğe
rinden üstün yaratmıştır. Bir 
de erkekler mallarından (ka
dınlarına) nafaka verirler. 
Onun için iyi kadınlar, itaat
kârdırlar. Allah onları (koca
larının himayesine vermek
le) muhafaza buyurduğu ci
hetle, onlar da gaybı muha
faza ederler, (yani kocaları
nın yokluğu sırasında ırz ve 
mallarını korurlar). Geçim
sizliklerinden korktuğunuz 
kadınlara gelince, önce onla
ra nasihat verin. Sonra onları 
yataklarında (yalnız) terk 
edin! (Yine dinlemezlerse), 
dövün! Ama size itaat eder
lerse kendilerini incitmeye 
bahane aramayın. Şüphesiz, 
Allah çok yücedir, çok bü
yüktür.

35— Eğer karı kocanın 
aralarının açılmasından kor
karsanız, onlara bir hakem, 
erkeğin ailesinden; bir ha
kem de kadının ailesinden 
gönderin. Bu hakemler, ger
çekten barıştırmak isterler
se, Allah aralarında geçime 
muvaffakiyet verir. Çünkü Al
lah, her şeyi en iyi bilendir; 
her şeyin aslından haberdar
dır.

36— Allah’a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koş
mayın. Bir de anaya babaya iyilik edin. Akrabaya, ye
timlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, ya
kın arkadaşa, yolcuya ve ellerinizdeki kölelere de iyilik 
edin. Çünkü Allah, büyüklenen ve övünen hiçbir kim
seyi sevmez.

37— Onlar, hem cimridirler, hem de herkese cimri
lik tavsiye ederler ve Allah’ın kendilerine fazl-u kere
minden verdiği şeyleri gizlerler. Biz de böyle nankör
lere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.
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38— Allah’a ve âhiret gününe iman etmedikleri hal
de, insanlara gösteriş için mallarını sarf ederler. Şey
tan kime yâr C-u hemdem) olursa, artık o ne fena bir 
arkadaştır.

39— Ne olurdu bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman 
etselerdi, Allah’ın kendilerine verdiği rızıktan intakta bu
lunsalardı (zarar mı ederlerdi)? Allah onları bilicidir.

40— Şüphesiz ki Allah, zerre kadar zulüm etmez. 
Eğer bir iyilik olursa, onu (n sevabını) kat kat artırır. 
Bir de kendi tarafından büyük bir ecir verir.

41— Her ümmetten bir şâ- 
hid getirdiğimiz, seni de on
ların üzerine şâhid tuttuğu
muz vakit bakalım hâlleri ne 
olacaktır?..

42— (Allah’ı) inkâr edip 
peygambere isyan edenler, 
o gün, yerle bir edilmiş olsa
lar da Allah’dan bir sözü giz
lememiş bulunsalardı temen
nisinde bulunurlar.

43— Ey iman edenler! 
Sarhoşken, ne söylediğinizi 
bilinceye kadar, namaza 
yaklaşmayın. Bir de yolcu ol
manız müstesna, cünüp iken 
yıkanmadıkça namaza yak
laşmayın. Şayet hasta olur 
veya yolculukta bulunursa
nız, yahut biriniz ayakyolun- 
dan gelirse veya kadınlara 
dokunup da su bulamazsa
nız o zaman temiz bir topra
ğa teyemmüm edin; ve (ni
yetle) yüzlerinize, ellerinize 
mesh edin. Şüphesiz ki Al
lah, çok affedici, çok bağış
layıcıdır.

44— Kendilerine kitaptan 
nasip verilenlere (Yahûdile- 
re) bakmaz mısın? Sapıklığı 
satın alıyorlar; sizin de yol
dan sapmanızı istiyorlar.
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45— Ama Allah, sizin d ü ş 
m anlarınızı daha iyi b ilir. 
Dost o larak Allah kâfid ir. 
Yardım cı o larak da Allah ye 
ter.

46— Yahûdilerden b ir kıs
mı, kelimeleri yerlerinden de
ğ iş tiriyor ve dillerini bükerek, 
d ine sa ld ırarak, “ D inledik, 
isyan ettik . Dinle! D in len il
mez olası! R âînâ!' ’ d iyorla r. 
(Râînâ, onların dilinde söv- 
mektir. Böyle diyecekleri
ne); “ iş ittik , itaat e ttik , d in le  
ve bizi gözet! ’ ’ dese lerd i, e l
bet haklarında daha hayırlı 
ve daha dürüst o lurdu. Lâkin 
Allah, kü fürle ri yüzünden, 
onları lâne tlem iş tir. Artık, 
pek azı m üstesna, iman e t
mezler.

47— Ey kend ile rine  kitap 
verilenler! Gelin, biz birtakım 
yüzleri s ilip  enselerine çev ir
meden veya onları, Eshab-ı 
s e b t’ i lânetled iğ lm iz g ib i, lâ- 
netlem eden| beraberin izdeki, 
kitabı tasd ik  e tm ek üzere in 
d ird iğ im iz  bu kitaba, iman 
edin. Yoksa A lla h ’ın emri f i i
le ç ıka rılage lm iş tir (7).

48— Doğrusu Allah, ken
d is ine  o rtak koşulm asını ba
ğışlamaz. Ama ondan aşağı
sını d ilediğ i kimse için bağış
lar. Kim A llah ’a o rtak koşar
sa m uhakkak pek büyük b ir 
günah ile iftira  e tm iştir.

49— Şu, kendilerini temize
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çıkaranlara bakmaz mısın? Hayır, yalnız Allah dilediğini te
mize çıkarır. Onlar da kıl kadar zulüm görmezler.

50— Bak, A llah ’a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Açık 
günah o larak bu kâfid ir.

51— Şu, kend ile rine  okuyup yazm aktan biraz nasip 
verilen lere  bakm az mısın? C lbt ile Tâgûta  (putlara) ina
n ıyorlar da kü freden ler İçin, “ Bunlar, iman edenlerden 
daha doğru  b ir yo ld ad ır.’ ’ d iyorla r.

(7) Eshab-ı sebt, cumartesi gününe saygı göstermeyen Yahûdilerdir.
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52— İşte onlar Allah’ın lânetlediği kimselerdir. Kime 
de Allah lânet ederse artık ona asla bir yardımcı bula
mazsın.

53— Yoksa, onların, mülkten bir hissesi mi var? Öy
le olsa, insanlara bir çekirdek filizi bile vermezlerdi.

54— Yoksa, âleme (yani peygambere, ashabına ve 
insanlara) Allah’ın lütf-u kereminden verdiği nimeti 
(peygambere peygamberliği ve kadınları) mı çekemi
yorlar? Evet, biz âl-i İbrâhim’e kitabı ve hikmeti verdik. 
Hem de kendilerine pek büyük bir mülk (saltanat) ver

dik.

55— Onlardan bazısı ona 
(Peygamberimiz’e) iman et
ti. Kimi de yüz çevirdi. Böy- 
lesine de cehennem alevi el
verir.

56— Muhakkak ki âyetleri
mizi inkâr edenleri yakında bir 
ateşe atacağız. Derileri piştik
çe, azabı tadsınlar diye, ken
dilerine başka deriler verece
ğiz. Allah gerçekten güçlüdür, 
hikmet sahibidir.

57— iman edip 
yararlı işleri ya
panları ise, altla
rından ırmaklar 
akan cennetlere 
koyacağız. Orada 
ebedî olarak kala
caklar. Kendileri
ne orada tertemiz 
zevceler vardır.
Hem onları gölge
lendirecek bir göl
geye de koyaca
ğız.

58— Allah, size, emanet
leri ehline vermenizi ve in
sanlar arasında hükmettiği
niz zaman adaletle hüküm 
vermenizi emreder. Gerçek
ten Allah bununla size ne gıı 
zel nasihat veriyor. Şüphesiz 
Allah, (söylenenleri) işiten, 
(yaptıklarınızı) görendir.

59— Ey iman edenler! A l
lah'a itaat edin. Peygambe
re ve sizden olan idarecilere 
de itaat edin. Bir şey hakkın
da çekişip anlaşmazlığa düş
tünüz mü, eğer Allah'a ve 
âhiret gününe inanıyorsanız, 
onu hemen Allah’a ve Pey
gamberine arzedin. Bu, hem 
daha hayırlı, hem de netice 
itibariyle daha güzeldir.



89 En-Nisâ Sûresi Cüz: 5, Sûre: 4

60— Sana ind irilen  K u r 
an 'a  ve senden önce in d iri
len kitap lara  iman ettik, d iye 
boş idd iad a  b u lu n a n la ra  
bakrpaz mısın ki, azgın şey
tana m uhakem e olm ak is ti
yorlar, H albuki onu tanım a
m akla  e m ro lu n m u ş la rd ır . 
Şeytan da onları, çok uzak 
b ir sapıklığa düşürm ek is ti
yo r (8).

61— O nlara, “ A llah 'ın  in 
d ird iğ i hükme ve peygam be
re g e lin !" denildiği vakit, m ü
nafıkların senden çekindikçe 
çek ind iğ in i gö rü rsün .

62— Ya kendi yaptıkları 
yüzünden başlarına bir belâ 
ge ld iğ i zaman halleri n ice 
olacak? Sonra sana ge lm iş
ler de, “ Billahi, biz ancak iy i
lik yapm ak ve ara bulm ak is 
tem iş tik .”  d iye yemin ed iyor
lar.

63— O n lar öyle k im se ler
d ir ki, ka lb lerinde olanı Allah 
bilir. Onun için sen onlara al
dırm a da kend ile rine  va 'z  et 
ve kend ile ri hakkında onlara 
m üess ir sözler söyle!

64— Biz her peygam beri 
ancak A llah 'ın  izniyle  itaat 
ed ils in  d iye  gönderd ik. Eğer 
onlar, kend ile rine  zu lm ettik 
leri vakit sana gelse le r de 
günahlarına A llah 'dan  m ağ
fire t d ileseler, peygam berde 
on la r iç in af d ilese idi, e lbe t
te A llah 'ı çok tevbe kabul 
edic i, çok m erham etli bu la 
caklardı.

65— Yok yok, Rabbin 
hakkı için yem in ederim  ki, 
on la r ara larında çek iş tik le ri 
şeyde seni hakem yapıp 
sonra  da verd iğ in  hüküm de

kendileri için h içbir darlık duymadan (tam bir teslimiyet
le) boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.

(8) Bu âyetin inmesine şu hâdise sebeptir: Bir Yahûdi ile bir mü
nafık davab olmuşlar. Münafık, hakem olarak azgın Yahûdi sihir
bazı Kâ’b bin Eşref’i, Yahûdi ise Peygamber (s.a.v.) i istemiş. Bun
lar Peygamber efendimize gelmişler. Resûl-i Ekrem, davayı dinle
yip neticede (haklı bulduğu için) Yahûdi’nin lehine hüküm vermiş. 
Münafık, buna razı olmamış. Her ikisi Hz. Ömer’e gitmişler. Yahû
di, hâdiseyi ve verilen hükmü ona aktarmış. Hz.Ömer, münafık'a 
“Böyle mi oldu” diye sormuş. O, “Evet” cevabım verince hemen mü- 
nafıkın kellesini uçurmuş.
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66— Eğer biz o münafıklara, “ Kendinizi öldürün!”  
yahut, “ Yurtlarınızdan çıkın!”  diyeyazsaydık, pek azın
dan maadası, bunu yapmazlardı. Eğer onlar, kendile
rine nasihat edileni yapsalardı elbette bu, kendileri için 
daha hayırlı ve (imanlarını) payidar kılmak itibariyle de 
en sağlam bir hareket olurdu.

67— Elbette o zaman, kendilerine, tarafımızdan pek 
büyük bir ecir de verirdik.

68— Ve onları, muhakkak bir doğru yola iletirdik.
69— Her kim Allah’a ve Peygamber e itaat ederse,

işte bunlar, Allah’ın nimet ver
diği peygamberlerle, sıddîklar- 
la, şehidlerle ve iyilerle 
beraberdirler. Bunlar ne güzel 
arkadaştır!

70— İşte bu fadl Allah’- 
dandır. Lâyıkıyla bilici olarak 
Allah yeter.

71— Ey iman edenler! 
(Düşmana karşı) hazırlığını
zı görün. Ve silahlarınızı alın 
da dağınık birlikler halinde 
cenge çıkın. Veya toptan se
ferber olun.

72— Hakikat içinizden öy
lesi var ki, mutlaka ağırdan 
alacaktır. Eğer size bir felâ
ket gelirse, “ Allah bana lüt
fetti, çünkü onlarla beraber 
bulunmadım.”  diyecektir.

73— Eğer size, Allah'dan 
bir fazl-u ganimet gelirse, 
sanki kendisi ile aranızda 
hiçbir tanışıklık olmamış gibi, 
mutlaka, “ Keşke ben de on
larla beraber olaydım da bü
yük bir nimete ereydim!”  di
yecektir.

74— O halde dünya hayatı 
yerine âhireti satın alanlar, 
Allah yolunda savaş etsin. 
Kim Allah yolunda savaşır da 
öldürülür, yahut düşmana 
galip gelirse, ona biz pek bü
yük bir mükâfat vereceğiz.
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7 5 —  Size ne oluyor ki Al
lah yolunda ve çaresizlik 
içinde bırakılıp, “ Ey Rabbi- 
miz! Bizi, halkı zalim olan şu 
beldeden çıkar. Bize senin 
tarafından bir sahip gönder, 
bize tarafından bir yardımcı 
yolla!’ ’ diye yalvaran erkek
ler, kadınlar ve çocuklar uğ
runda (düşmanla) savaşmı
yorsunuz?

7 6 — iman edenler, Allah 
yolunda savaşırlar. Küfre
denlerse şeytan yolunda 
cenk ederler. O halde siz, 
şeytanın dostlarıyla savaşın. 
Şüphesiz ki şeytanın hilesi 
zayıftır.

7 7 —  Bakmaz mısın, ken
dilerine, “ Elinizi savaştan 
çekin! Namazı kılın, zekâtı da 
verin!’ ’ denilenlere? Üzerle
rine savaş farz edilince, içle
rinden bir fırka, Allah’dan 
korkar gibi hatta daha şid
detli bir korkuyla insanlardan 
korkuyorlar. Ve “ Ey Rabbi- 
miz! Bize niçin savaşı farz 
kıldın? Bizi yakın bir zamana 
kadar geri bıraksaydın ya!”  
dediler. Sen de de ki: “ Dün
yanın zevki pek azdır. Âhiret, 
takvâ sahibi olanlar için da

ha hayırlıdır. Ve kıl kadar haksızlığa uğramazsınız!” .
7 8 — Nerede olursanız olun, ölüm size yetişir. Velev 

ki, muhkem kalelerde olun. Onlara bir iyilik gelirse, 
“ Bu, AUah’dandır!”  derler. Bir musibet gelirse, "Bu, 
senin uğursuzluğundandır.”  derler. (Habibim) de ki: 
“ (İyi kötü) hepsi Allah’dandır. “ Bu cemaate ne oluyor 
ki, sözü anlamaya yanaşmıyorlar.

79—  Sana gelen her iyilik Allah’dandır ve sana ge
len her kötülük de bil ki şendendir. Biz seni insanlara 
peygamber olarak gönderdik, şâhid olarak Allah kâfi
dir.
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8 0 —  Kim Peygam bere itaat ederse, A llah 'a  itaat e t
m iş o lur. Kim de yüz çevirirse , bilsin ki, biz seni onlara 
ko ruyucu  gönderm edik.

8 1 — (M ünafıklar, senin huzurunda) "Baş üstüne 
itaat e de riz ’ ’ derler. Sonra senin yanından ç ıktık la rın 
da iç lerinden b ir kısmı, (gündüzün) söyled ik lerine  ay
kırı o larak gece leyin  tezvira t yaparlar. Ama Allah on la 
rın geceleyin uydurdukla rı tezviratı yazıyor. Onun için 
sen, onlardan yüz çevir (aldırış etm e). A llah ’a havale 
et. Allah vekil o larak kâfid ir.

82— Hâlâ Kur an ı düşün
müyorlar mı? Eğer o, A lla h - 
dan başkası ta ra fın da n  
olsaydı, onda birçok ahenksiz
lik (ve tutarsızlık) bulacaklar
dı.

8 3 — O nlara güven veya 
korkuya dair b ir haber ge ld i
ği vakit onu hemen yayarlar. 
Halbuki onu Peygam bere ve 
kend ile rinden bulunan ku 
m anda sah ip le rine  arzetse- 
lerdi, e lbette  bunların an la 
yışlı o lanları onu anlar, b ilir
lerdi. Eğer A llah 'ın  fazl-u 
rahmeti üzerin izde o lm asay
dı, pek azınızdan maadası, 
şeytana uym uş g itm iştin iz .

8 4 — Onun için sen, Allah 
yo lunda  çarpış. Sen ancak 
k e n d in d e n  s o ru m lu s u n . 
Mü m inleri de savaşa teşvik 
et. O lur ki A llah, o kü freden 
lerin tazyikim  defeder. Allah, 
kuvvetçe de çok çe tin , kahr- 
u tenkil bakım ından da çok 
ş iddetlid ir.

8 5 — Her kim güzel b ir şe 
faatte  bulunursa , ona, bun 
dan bir nasip vardır. H er kim 
de kötü b ir şefaatte b u lunu r
sa, ona da m isli vardır. Allah 
her şeye kaad ird ir.

8 6 — Size b ir selâm ve ril
diğ i vakit, siz ondan daha 
güzeli ile selâm layın. Yahut 
aynen o selâm la karşılık ve 
rin. A llah, her şeyin hesabı
nı görm ekted ir.



93 En-Nisâ Sûresi Cüz: 5, Sûre 4

87— Allah ki, 
kendinden başka 
ilâh olm ayandır. 
( O l a c a ğ ı n d a )  
şüphe bu lunm a
yan kıyamet g ü 
nü m uhakkak s i
zi top layacaktır. 
A lla h ’dan daha 
doğru  sözlü kim 
olabilir?

88—  O halde 
size ne o luyor ki, 
m ünafık la r hak

kında iki fırkaya ayrılıyo rsu 
nuz? (9). A llah, onları, ka
zandıkları vebal yüzünden 
te rs  döndürdüğü  halde, A l
la h ’ın saptırdığını yo la  g e tir
mek mi istiyorsunuz? Allah 
her kimi saptırırsa, artık sen 
onun için h içb ir yol bulam az
sın.

89— İs ted ile r ki, kend ile ri 
kü fre ttik le ri g ib i, siz de kü f
red ip  onlarla  beraber o lası
nız. O nun için, on la r Allah 
yo lunda h icre t ed inceye ka
d a r kend ile rinden  dostla r 
edinmeyin. Eğer (aldırmayıp) 
yüz çev irirle rse  onları yaka 
layın ve bu lduğunuz yerde 
tepe leyin. O nlardan ne b ir 
dost, ne de b ir yardım cı 
ed inm eyin !

90— Ancak şöyle lerine 
dokunm ayın ki, sizinle arala
rında anlaşm a olan b ir kav- 
me sığınmış bu lunurla r. Ya
hut ne size karşı harp  e tm e
yi, ne de kendi kavim lerine 
karşı savaşmayı gönü lle rine  
sığdıram ayıp size ge lm iş le r
d ir. Eğer A llah d ileseyd i, 
bunları üzerinize m usallat kı
lardı da sizin le  harp  ede rle r
di. O halde sizi bırakıp b ir ta 
rafa çekild ikleri ve sizinle sa- 
vaşm ayıp barışa yanaştık la 
rı takd irde  de Allah, onların 
a leyhine size b ir yol verm e
m iştir.

91— Diğer birtakımlarını da bulacaksınız ki, hem siz
den emin olmak, hem de kavimlerinden emin olmak is
terler. Her ne vakit fitneye döndürülürlerse baş aşağı onun 
içine atılırlar. Eğer bunlar sizden ayrılıp çekilmezler, barı
şı size bırakmaz ve taarruzdan ellerini çekmezlerse, ken
dilerini yakalayın ve bulduğunuz yerde tepeleyin! işte 
bunlar var ya, aleyhlerinde size açık bir ferman verdik.

(9) Uhud harbinden döneklik yapanlar hakkında ashab-ı kiram ikiye 
ayrılmış, bir kısmı “Bunları öldür" demiş, bir kısmı da öldürülme- 
mesini istemişti. Bunun üzerine bu âyet nâzil oldu.
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9 2 — Bir m ü 'm in in  b ir m ü ’m ini ö ldürm esi doğru  o l
maz. M eğer ki hata yo luy la  ola. Kim b ir m ü ’m ini hata 
yolu ile ö ldü rü rse ,m ü ’min b ir köleyi âzâd etmesi ve öle
nin m irasçılarına teslim  edilecek b ir d iye t verm esi lâ
zım ge lir (10). Ancak m irasçılar, o d iye ti sadaka o la
rak bağışlarlarsa o başka. Eğer ö ldürü len  kimse, m ü ’
min olm akla beraber size düşm an b ir kavim den ise, o 
zaman ö ldüren in  b ir m ü ’min köle âzâd etmesi gerek ir 
(11). Şayet kend ile riy le  aranızda andlaşm a bulunan 
(kâfir) b ir kavim den ise, o zaman, m irasçılarına teslim  
edilecek b ir d iye t verm ek ve m ü ’min b ir es ir âzâd e t

mek lâzım gelir. Bunlara g ü 
cü yetm eyenin de Allah ta ra 
fından  tevbe s in in  kabu lü  
için, ardı ardına iki ay o ruç  
tutm ası icap eder. Allah, her 
şeyi b ilen; h ikm et sahib id ir.

9 3 — H er kim de b ir m ü ’
m ini kasden ö ldü rü rse  (12), 
onun cezası, ebedî kalm ak 
üzere cehennem dir. Allah 
ona gazab etm iş, onu lânet- 
lem iş ve ona büyük b ir azap 
hazırlam ıştır.

9 4 — Ey iman edenler! A l
lah yo lunda cihada çıktığınız 
vakit, iyice açıklık kazanm a
sını bekleyin, size İslâm se
lâmı veren kimseye —dünya 
hayatının geçic i m enfaatine 
göz d ikerek— , “ Sen m ü ’min 
değ ils in !”  demeyin. Allah ka
tında çok gan im etler vardır. 
Önce siz de öyleydiniz. Allah 
size kerem buyurdu. (Duru
mun) açıklığa kavuşmasını 
bekleyiniz (iyi anlayın, dinle
yiniz). M uhakkak ki Allah bü
tün yaptıklarınızdan haber
dardır.

(10) Diyet 100 devedir. Bunu, ka
stilin akrabaları öder.

(11) Bu keffârettir, diyet lâzım 
gelmez. Çünkü Müslüman değiller
dir.

(12) Bir kimse, öldürmek helal ol
duğuna itikat ederek öldürdüğü za
man kâfir olur.
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95— Mü'minlerden özür sa
hibi olmaksızın cihaddan geri 
kalanlarla, Allah yolunda malla- 
riyle, canlariyle savaşanlar bir 
olmazlar. Allah, mallariyle, can
lariyle savaşanları derece itiba
riyle (evlerinde) oturanlardan 
üstün kıldı. Bununla beraber Al
lah ikisine de cenneti va’detmiş- 
tir. Ama Allah, mücahidlere, otu
ranların üstünde büyük bir mü
kâfat ihsan etmiştir.

96— Onlara, Allah tarafından 
derece derece rütbeler, bir 
mağfiret ve bir rahmet vardır. Al
lah çok bağışlayıcı, çok esirge
yicidir.

97— O kimseler ki, nefisleri
ne zulüm etmekte iken, canları
nı alacak melekler, onlara, “ Siz 
ne işteydiniz?’ ’ derler. Onlar, 
“ Biz (bu) yeryüzünde zayıf kim
selerdik.” cevabını verirler. Me
lekler, “ Ya Allah'ın yeryüzü ge
niş değil miydi? Oraya hicret et- 
seydinizya!”  derler, işte bunla
rın yeri cehennemdir. O, ne kö
tü dönüş yeridir (13).

98— Ancak erkek, kadın ve 
çocuklardan zebûn olanlar, hiç
bir çareye gücü yetmeyen ve 
hicret için yol bulamayanlar 
müstesna.

99— Çünkü Allah’ın bunlar
dan o günahı affetmesi umulur. 
Allah çok affeden ve bağışlayan
dır.

100— Her kim Allah yolunda 
hicret ederse, yeryüzünde gide
cek çok yer ve genişlik bulur. 
Kim Allah’a ve Peygamberine 
hicret maksadiyle evinden çıkar 
da, sonra kendisine ölüm yeti
şirse, onun ecri muhakkak Al
lah’a düşer. Allah çok bağışla
yıcı, çok esirgeyicidir (14).

101— Yeryüzünde sefere çık

tığınız vakit eğer, kâfirlerin size bir kötülük yapmasından kor
karsanız, namazdan kısaltmanızda size günah yoktur (dört re
kâttı farzları iki rekât kılarsınız). Muhakkak ki kâfirler, sizin 
için açık bir düşmandırlar.

(13) Bu âyet, Müslüman olup da hicret etmeyen ve Bedir harbin
de kâfirlerle birlikte öldürülen bir cemaat hakkında inmiştir.

(14) Cenda' bin Damre ihtiyar ve hasta idi. 98'inci âyet-i kerime 
nâzil olunca, “Ben istisna edilenlerden değilim. Zira hem hicrete çare 
bulurum, hem Medine’nin yolunu bilirim. Vallahi bu gece Mekke'
de yatmayacağım. Ecelim geldiyse yolda ölürüm” diyerek kendini 
ve yatağını oğulları eliyle bir deveye yüklettirdi. Yola çıktı. Fakat 
“Ten'îm” mevkiinde vefat etti.
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102— Sen cemaatin içinde olup da (cephede) onla
ra namazı kıldırırsan, askerin bir kısmı seninle nama
za dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar sec
deye vardıkları zaman ötekiler arkanızda beklesinler. 
Sonra o namaz kılmamış olan kısım gelsin; seninle be
raber kılsınlar. Onlar da ihtiyatlı bulunsunlar, silahları
nı yanlarına alsınlar. Kâfirler arzu ederler ki, siz silah
larınızdan ve eşyalarınızdan gaafil bulunasınız da, size 
ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmurdan dolayı si
ze bir eziyet olursa, yahut hasta bulunursanız, silahla
rınızı bırakmanızda üzerinize bir günah yoktur. Bununla

beraber ihtiyatı elden bırak
mayın. Şüphesiz, Allah kâfir
ler için aşağılayıcı bir azap 
hazırlamıştır.

103— Namazı kılıp bitir
dikten sonra gerek ayakta, 
gerek otururken ve yanları
nız üzerinde Allah'ı zikredin. 
Korkudan itminân (emin ve 
sükûnet) buldunuz mu, na
mazı dosdoğru tam kılın. 
Çünkü namaz, mü’minler 
üzerine, muayyen vakitlerle 
yazılı bir farzdır.

104— Düşmanınız olan 
kavmi takip etmekte gevşek
lik göstermeyin. Eğer siz ya
ra acısı çekiyorsanız, mu
hakkak onlar da sizin gibi ya
ra acısı çekiyorlar. Ama siz, 
Allah dan onların ümit ede
meyeceği şeyleri umuyorsu
nuz. Allah hakkıyle bilendir; 
hikmet sahibidir.

105— Gerçekten biz sana 
bu kitabı hak olarak indirdik 
ki, insanlar arasında Allah’
ın sana gösterdiği vecihle 
hükmedesin. Sen hainlere 
müdafaa vekili olma!
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106— Ve Allah’dan mağ
firet dile. Şüphesiz Allah, çok 
bağışlayıcı, çok merhametli
dir.

107— Kendilerine ihanet 
edenler namına mücadeleye 
kalkışma. Çünkü Allah hain
likte ileri giden günahkârı 
sevmez.

108— İnsanlardan gizle
meye çalışırlar da, yanların
da olduğu halde Allah’dan 
gizlemeyi düşünmeyip onun 
razı olmayacağı sözü uydu
rurlar. Allah’ın ilmi ve kudreti 
onların yaptıklarını kuşatıcı
dır.

109— İşte siz (ey hainle
ri müdafaa edenler!) öyle 
kimselersiniz ki, dünya haya
tında onlardan yana müca
dele ettiniz. Ya kıyamet gü
nünde onlar namına Allah’la 
kim mücadele edecek? Ya
hut onlara kim vekil olacak?

110— Her kim bir fenalık 
yapar yahut kendine zulüm 
eder de sonra Allah’dan 
mağfiret dilerse, Allah’ı çok 
bağışlayıcı, çok merhametli 
bulur.

111— Kim de bir günah 
kazanırsa, onu ancak kendi 
aleyhine kazanmış olur. Al
lah her şeyi hakkıyle bilici, 
kâmil bir hikmet sahibidir.

112— Kim bir hata veya 
bir günah yapar da, sonra 
onu bir suçsuzun üzerine 
atarsa, muhakkak bir iftira ve 
açık bir vebal yüklenmiştir.

113— Şayet üzerinde Al
lah’ın lütfü, rahmeti olma
saydı, onlardan bir tâife se
ni bile muhakkak saptırmayı 
kasdetmişti. Ama onlar ken
dilerinden başkasını saptıra- 
mazlar ve sana hiçbir zarar

veremezler. Allah sana Kitabı ve hikmeti indirdi ve ev
velce bilmediklerini sana öğretti. Allah’ın senin üzerin
deki lutf-u ihsanı çok büyüktür (15).

(15) Zafer oğullarından Ta’me, bir zırh çalıp un dağarcığına giz
leyerek Yahûdi’nin evine saklamıştı. Ta’me, sıkıştırılınca Müslüman 
olduğu halde çalmadığına yemin etmişti. Zafer oğulları da Resûl-i 
Ekrem’e gelerek “Ta'me’yi beraat ettirmesi” için ısrar ettiler. Haz
ret! Peygamber de bu durum ve Ta’me’nin yemini karşısında düşündü 
ve Zafer oğullarının teklifini kabul etmedi. Hırsız Ta’me Mekke’ye 
firar etti ve orada hırsızhk yaparken bir duvar altında kalarak öl
dü. Âyetler de bunun için nazil oldu.
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114— Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yok
tur. Ancak sadaka vermeyi veya bir iyilik yapmayı ya
hut insanların arasını bulmayı emreden başka. Her kim 
böyle bir işi, Allah’ın rızasını arayarak yaparsa, (yarın 
âhirette) biz ona büyük bir ecir vereceğiz.

115— Her kim de, kendisine doğru yol apaçık belli 
olduktan sonra, peygambere karşı gelir ve mü’minle- 
rin yolundan başkasına giderse, biz de onu döndüğü 
yolda bırakır, (âhirettje) cehenneme atarız. O, ne kötü 
bir dönüş yeridir!

116— Hiç şüphe yok ki Allah, kendisine ortak ko

şulmasını bağışlamaz; bun 
dan aşağısını, di
lediği kimse için 
bağışlar. Kim Al
lah’a ortak ko: 
şarsa, muhakkak 
o, uzak bir sapık
lıkla sapm ıştır 
( 1 6 ) .

117— Müşrik
ler Allah’ı bırakıp 
sade (Lât, Menât 
gibi) dişi (isimli) 
putlara tapıyor
lar. Ve sade İnat
çı bir şeytana ibadet ediyor
lar.

118— Allah onu lanetledi, 
o da, “ Senin kullarından 
mutlaka mukadder bir pay 
alacağım.

119— Onları, mutlaka 
saptıracağım; onları, ümidle- 
re düşürüp, olmayacak ku
runtularla aldatacağım ve 
onlara emredeceğim de da
varların kulaklarını (putlara 
adamak için) yaracaklar. 
Onlara behemehal emrede
ceğim de, Allah’ın yarattığı
nı değiştirecekler (haramı 
helâl sayacaklar) ' dedi. 
Kim Allah’ı bırakıp şeytanı 
dost edinirse, açık bir ziyana 
uğramıştır.

120— Şeytan onlara va’- 
deder, onları kuruntulara dü
şürür; ama şeytan onlara al
datmadan başka bir şey va'd 
etmez.

121— işte onların vara
cakları yer cehennemdir; ve 
ondan kurtuluşa bir çare bu
lamazlar.

(16) Herhangi bir kimse mü’min 
olarak ruhunu teslim ettiğinde ne 
kadar günahkâr da olsa Cenab-ı Hak 
dilediği takdirde af edeceğini, fakat 
imansız ruhunu teslim edenlerin ne 
kadar hayır hasenatı olsa dahi aslâ 
af etmeyeceğini beyan etmektedir.
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122— İman edip yararlı iş
ler görenlere gelince; biz on
ları altlarından ırmaklar akan 
cennetlere koyacağız. Ebedî 
olarak orada kalacaklar. Al
lah bunu gerçek olarak va’d 
buyurmuştur. Allah'dan da
ha doğru sözlü kim olabilir?

123— (Ey müşrikler!) Bu
iş ne sizin kuruntularınıza, 
ne de ehl-i kitabın kuruntula
rına bağlı değildir. Kim bir 
kötü iş yaparsa, onunla ce
zalanır ve kendisine Allah'
dan başka ne bir dost bula
bilir, ne de yardımcı?..

124— Erkek veya kadın
dan, mü'min olduğu halde, 
kim yararlı işler yaparsa, iş
te bunlar, cennete girerler. 
Zerre kadar da zulme uğra
tılmazlar.

125— iyilik eden bir kim
se olarak kendini Allah’a tes
lim eden ve İbrahim’in doğ
ru olan tevhid dinine uyan 
kimseden daha güzel din sa
hibi kim olabilir? Allah, İbra
him'i dost edinmiştir.

126— Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. 
Allah’ın ilmi, kudreti her şeyi kuşatıcıdır.

127— Bir de, senden kadınlar hakkında fetva istiyor
lar (Onların miraslarını soruyorlar). De ki: ‘ Onlar hak
kında fetvayı, size Allah veriyor. Yazılmış hakları olan 
mirası kendilerine vermediğiniz ve nikâhlamayı isteme
diğiniz öksüz kızlar hakkında, mağdur çocuklar hakkın
da ve yetimlere adaleti ayağa kaldırmanız hakkında, ki- 
tapda yüzünüze karşı okunan âyetler var. Hayır namı
na her ne yaparsanız, hiç şüphesiz Allah onu hakkıyle 
bilicidir
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128— Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden ya
hut yüz çevirmesinden korkarsa, bir anlaşma ile ara
larını düzeltmelerinde karı-koca üzerine bir günah yok
tur. 'Anlaşma en hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ha- 
zırlanagelmiştir. Eğer iyi geçinip kadınlara ezâ etmek
ten sakınırsanız, elbette Allah, sizin yaptıklarınızdan ha
berdardır.

129— Kadınlar arasında (sevgi hususunda) adalet 
göstermeye ne kadar çaba gösterseniz, asla yapamaz
sınız. O halde büsbütün birine meyledip diğerini (ne ko
calı, ne kocasız) askıda kalmış gibi bırakmayın. Eğer

kendinizi düzeltir ve haksız
lıktan korunursanız şüphesiz 
Allah çok bağışlayıcı, çok 
merhametlidir (17).

130— Eğer karı-koca (bo
şanarak) ayrılırlarsa Allah, 
her birini lutf-u keremiyle di
ğerinden müstağni kılar. Al
lah, kudreti geniş bir hakim
dir.

131— Göklerde ve yerde 
ne varsa hepsi Allah’ındır. 
Yemin olsun. Biz, sizden ön
ce kitap verilenlere de, size 
de hep “ Allah’dan korkun!”  
diye tavsiye etmişizdir. Eğer 
inkâr ederseniz iyi bilin ki, 
göklerde ve yerde ne varsa 
hep Allah’ındır. Allah ganîdir, 
övülmeye lâyıktır.

132— Göklerde ve yerde 
ne varsa hepsi Allah’ındır. 
Vekil olarak da Allah kâfidir.

133— Eğer O dilerse, ey 
insanlar, sizi giderir de (ye
rinize) başkalarını getirir. Al
lah buna da kaadirdir.

134— Kim dünya mükâfa
tını isterse, bilsin ki, dünya 
sevabı da, âhiret sevabı da 
A llah’ın katindadır. Allah 
hakkıyla işitici ve lâyıkıyla gö
rücüdür.

(17) Birden fazla kadınla evli bu
lunan erkek, eşleri arasında eşit ve 
âdil davranmak mecburiyetindedir. 
Ancak bazı hususlar vardır ki, bun
larda eşitliği korumak insanın tabi
atına aykırıdır. Meselâ iki eşi aynı 
derecede beğenmek ve sevmek 
mümkün değildir. Bu sebeple de er
kekler bununla mükellef kılınma
mışlar, isteseler de bunu yapamaya
cakları kendilerine bildirilmiştir. 
Buna mukabil elde olan, maddî sa
yılabilecek haklarda, nimet ve im
kânlarda adalet şarttır. Beraber kal
ma müddeti, mesken, giyecek, yiye
cek ve diğer imkânları burada örnek 
olarak zikretmek mümkündür.
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135— Ey iman edenler! 
Hak üzere durup adaleti ye
rine getirmeye çalışan hâ
kimler ve Allah için şâhidler 
olun. Velev ki şâhidliğiniz, 
kendi aleyhinize veya ana- 
babanızın, yakın akrabanızın 
aleyhine olsun ve gerek zen
gin, gerekse fakir bulunsun. 
Çünkü Allah, ikisine de (siz
den) daha yakındır. Onun 
için hakdan saparak nefsin 
arzusuna uymayın. Şayet 
ağzınızı eğip büker veya yüz 
çevirirseniz, iyi bilin ki, Allah 
bütün yaptıklarınızdan ha
berdardır.

136— Ey iman edenler! 
Allah’a, Peygamberine ve 
ona indirdiği kitaba, daha 
önce indirdiği kitaplara da 
iman edin (yani imanınızda 
devam edin). Her kim Al
lah’a, meleklerine, kitapları
na, peygamberlerine ve âhi- 
ret gününe inanmazsa, hiç 
şüphesiz, (hakdan) uzak bir 
sapıklıkla sapmış gitmiştir.

137— O kimseler ki, (Hz. 
Musa’ya) iman ettiler. Son
ra (buzağıya taparak) küf
rettiler. Sonra (tevbe ederek 
Tevrât’a) iman ettiler. Son
ra (Hz. İsa’yı) inkâr ettiler. 
Sonra (Muhammed aleyhis- 
selâmı tanımayarak) küfür
de ileri gittiler. Allah, onları 
mağfiret edecek değil, doğ
ru bir yola çıkaracak da de
ğildir.

138— Münafıklara müjdele 
ki, kendilerine acıklı bir azap

139— Onlar ki, mü'minleri bırakıp kâfirleri dost edi
niyorlar. Gücü kuvveti onların yanında mı arıyorlar? 
Şüphe yok ki bütün izzet ve kudret Allah’ındır.

140— Allah size bu kitapta şunu da indirmiştir: "A l
lah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla eğlenildiği
ni işittiniz mi, artık o kâfirlerle oturmayın. Tâ ki başka 
lakırdıya dalsınlar. Çünkü o zaman siz de onlar gibi olur
sunuz. Şüphesiz ki Allah, münafıklarla kâfirleri cehen
nemde toplayacaktır.
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141— Onlar ki sizi gözetiyorlar. Eğer Allah’dan size 
bir fetih (zafer) olursa, “ Biz de sizinle beraber değil 
miydik?”  diyecekler. Kâfirlere bir nasip düşerse, “ Biz, 
sizi (destekleyerek) üstün olmanızı sağlamadık mı? 
Mü minlerden (gelecek zararı) önlemedik mi?”  diye
cekler. Artık Allah, kıyamet gününde aranızda hükmü
nü verecektir. Allah, elbette kâfirlere mü’minler aley
hine bir yol verecek değildir.

142— Herhalde münafıklar, (zanlarınca) Allah’a hi
le yaparlar. Allah da hilelerini başlarına geçirir. Nama
za kalktıkları vakit, üşene üşene kalkarlar. Halka gös

teriş yaparlar. Yoksa Allah’ı 
pek az anarlar.

143— Onlar bunun (iman
la küfrün) arasında bocala
yan tabansızlardır. Ne onla
ra (mü’minlere), ne bunlara 
(kâfirlere bağlıdırlar). Allah 
kimi şaşırtırsa artık sen ona 
aslâ bir yol bulamazsın!

144— Ey iman edenler! 
Mü’minleri bırakıp da kâfirle
ri dost edinmeyin! Allah için 
aleyhinize açık bir hüccet 
vermek diler misiniz?

145— Şüphesiz ki müna
fıklar cehennemin en aşağı 
tabakasında olacaklardır. 
Onlara aslâ bir yardımcı da 
bulamazsın.

146— Ancak tevbe edip 
hallerini düzeltenler ve Al
lah’a sarılıp dinlerini Allah 
için hâlis kılanlar müstes
na... Bunlar mü’minlerle be
raberdirler. Mü’minlere ise, 
Allah pek büyük bir mükâfat 
verecektir.

147— Eğer siz şükreder, 
inanırsanız, Allah size ne di
ye azap etsin? Allah şükre- 
denlerin mükâfatlarını verir, 
yaptıklarını bilir.
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148— Allah, fe
na sözün açıklanmasını sev
mez. Zulme uğrayan başka! 
(O, zalimin zulmünü haber 
verebilir). Allah her şeyi işiti- 
ci, lâyıkiyle bilicidir.

149— Siz bir hayrı açıklar 
veya gizlerseniz, yahut bir 
kötülüğü bağışlarsanız, bilin 
ki, Allah çok bağışlayıcıdır; 
her şeye kaadirdir.

150— O kimseler kİ, Al
lah’ı ve peygamberlerini in
kâr ederek Allah’la peygam
berlerinin arasını ayırmak is
terler ve “Biz (peygamber
lerin) bir kısmına inanır, bir 
kısmını inkâr ederiz”  derler. 
Böylece (imanla küfür) ara
sında bir yol tutmak isterler.

151— işte bunlar, hakkıy- 
le kâfirlerdir. Biz de kâfirler 
için aşağılayıcı bir azap ha- 
zırlamışızdır.

152— Allah’a ve peygam
berlerine iman edip peygam
berlerinin hiçbirinin arasını 
ayırmayan kimselere gelin
ce; işte bunların mükâfatla-, 
rını (yarın kıyamette) Allah 
verecektir. Allah çok bağış
layıcı, çok merhametlidir.

153— Ehl-i kitap senden 
kendilerine gökten bir kitap 
indirmeni istiyorlar (çok gör
me!). Mûsa’ya bundan daha
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büyüğünü teklif etmişler, ‘ ‘Allah’ı bize açıktan göster!”  
demişlerdi. Bunun üzerine, zulümleri sebebiyle, onla
rı yıldırım çarptı. Sonra kendilerine bunca açık muci
zeler gelmişken tuttular buzağıya taptılar. Nihayet, biz, 
onları affettik de Mûsa’ya açık bir hâkimiyet verdik.

154— Verecekleri söz sebebiyle Tür (dağın)ı üstle
rine kaldırdık da kendilerine, “ O kapıdan secdeye ka
panarak g irin !”  dedik. Hem, “ Cumartesi günü (balık 
avlayarak) haddi aşmayın!”  diye söyledik ve kendile
rinden ağır bir misak (teminat) aldık.
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155— Fakat onların; verdikleri sözü bozmaları, Al
lah'ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamber
leri öldürmeleri ve “ Bizim kalblerimiz perdelidir!’ ’ de
meleri yüzünden (biz de kendilerine lânet ettik). Doğ
rusu Allah, onların kalbleri üzerine, küfürleri yüzünden, 
mühür vurmuştur. Pek azı müstesna, onlar iman etmez
ler.

156— Yine küfürleri ve Meryem’e karşı büyük bir if
tirada bulunmaları (zina etti demeleri) ve:

157— “ Biz, Allah’ın peygamberi Mesih'i, Meryem

oğlu İsa’yı öldürdük! ' demeleri 
sebebiyle (onlara azap ettik), 
halbuki onlar İsa’yı ne öldür
düler, ne de astılar; lâkin ken
dilerine bir benzetme yapıldı 
(içlerinden biri İsa şekline so
kuldu ve onu öldürdüler). 
Gerçekten onun hakkında ih
tilâf edenler (bundan dolayı) 
kesin bir şüphe içindedirler. 
Evet onların buna dair bir bil
gileri yoktur. Sadece zan pe
şindedirler, onu kesinlikle 
öldürmemişlerdir.

158— Doğrusu Allah, onu 
kendine kaldırdı. Allah güç- 
lüdür, hikmet sahibidir.

159— Ehl-i kitaptan hiçbir 
kimse yoktur ki, ölümünden 
önce mutlaka Isa’ya iman 
edecek olmasın (fakat bu 
imanın ona faydası olmaya
caktır. Çünkü ye’s halinde
dir). Kıyamet gününde de 
İsa onların aleyhine şâhid 
olacaktır.

160— Hâsılı o Yahûdilerin 
zulümleri, birçok kimseleri 
Allah yolundan çevirmeleri,

161— Kendilerine yasak 
edilmişken faizi almaları ve 
haksız yere insanların malla
rını yemeleri sebebiyledir ki, 
evvelce kendilerine helâl kı
lınmış birçok temiz pak ni
metleri onlara haram ettik. 
Ve kâfir kalanlar için acıklı bir 
azap hazırladık.

162— Lâkin onlardan ilim
de derinleşmiş âlimlerle mü’- 
minler, senden önce indirile
ne de, sana indirilene de 
iman ederler. Hele namazı 
dosdoğru kılanlar, zekâtı ve
renler, Allah’a ve âhiret gü
nüne inananlar yok mu? İş
te hep bunlara (yarın âhiret- 
te) çok büyük bir mükâfat 
vereceğiz.
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163— Biz Nuh’a ve ondan 
sonraki peygamberlere vahy 
ettiğimiz gibi (ya Muham
medi) sana da vahy ettik. 
Hem İbrâhim’e, İsmâil’e, is- 
hak’a, Yakûb’a, oğullarına, 
İsa’ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, 
Harun’a, Süleyman’a da 
vahy ettik. Davud’a da Ze
bur’u verdik.

164— Kıssalarını evvelce 
sana naklettiğimiz peygam
berleri ve kıssalarını sana 
haber vermediğimiz pey
gamberleri gönderdik. AJlah, 
Mûsa’ya kelâm (-ı nefsi) ile 
konuştu.

165— Kimi rahmet müjde
cisi, kimi azap habercisi pey
gamberler gönderdik ki, bu 
peygamberlerden sonra in
sanların Allah’a karşı (özür 
namına) bir bahaneleri kal
masın. Allah güçlüdür; hik
met sahibidir. sapıklıkla sapmışlardır.

166— Lâkin Allah sana in
dirdiği (Kur’ân) ile şehadet 
ediyor ki, onu kendi ilmi ile 
indirmiştir. Melekler de şâ- 
hidlik ederler. Gerçi şâhid 
olarak Allah kâfidir.

167— Şüphesiz ki küfre
dip insanları Allah yolundan 
çevirenler, hakdan uzak bir

168, 169— Şüphesiz, küfredip haksızlıkta bulunan
ları Allah bağışlayacak değil, cehennem yolundan baş
ka bir yola çıkaracak da değildir. Onlar, o cehennem
de ebedî olarak kalacaklardır. Bu, Allah’a pek kolaydır.

170— Ey insanlar! Peygamber, size Rabbinizden 
hak ile geldi. Hakkınızda hayır olmak için hemen ona 
iman edin. Eğer küfredecek olursanız, iyi bilin ki, gök
lerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah her şe
yi bilici, hikmet sahibidir.
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171— Ey ehl-i kitap! Dininizde taşkınlık yapmayın. 
Allah’a karşı hakdan başkasını söylemeyin. Sadece 
hakkı söyleyin. Mesih - İsa Meryem oğlu sadece Allah'
ın peygamberi, Meryem’e bıraktığı bir kelimesi ve Al
lah’dan bir ruhdur. Artık Allah'a ve peygamberlerine 
iman edin de “ Allah üçtür.’ ’ demeyin. Sizin için hayırlı 
olmak üzere (bu iddiadan) vaz geçin. Allah, ancak bir 
tek ilâh dır, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde 
ve yerde ne varsa hepsi O nundur. Vekil olarak da Al
lah kâfidir.

172— Mesih, hiçbir zaman Allah’ın kulu olmaktan çe

kinmez, Allah’a yakın melekler 
de çekinmezler. Kim Allah'a 
kulluktan çekinir de büyükle
nirse bilsin ki O, (yarın âhiret- 
te), hepsini huzurunda top 
layacaktır.

173— O zaman, iman 
edip yararlı işler işleyenlere, 
mükâfatlarını tamamiyle öde
yecek, fazl-u kereminden zi
yadesini de ihsan edecektir. 
Kibirlerine yediremeyip çeki
nenlere gelince; onları da 
acıklı bir azapla cezalandıra
caktır. Onlar, Allah’dan baş
ka ne bir dost, ne de bir yar
dımcı bulamayacaklardır.

174— Ey insanlar! Size 
Rabbinizden bir Bürhan (Hz. 
Muhammed) geldi; ve size 
apaçık bir nur (Kur’ân) ind ir 
dik.

175— işte Allah’a iman 
edip ona sarılanları Allah, 
kendi katından bir rahmet ve 
lutfa (cennete) koyacak ve 
onları, kendisine varan doğ
ru bir yola (İslâma) iletecek
tir.



107 El-Mâide Sûresi Cüz: 6, Sûre: 5

176— Senden (Kelâle hak
kında) fetva istiyorlar. De ki:
' Babası ve çocuğu olmayan 
kimsenin mirası hakkında Allah 
size şöyle fetva veriyor: Eğer bir 
kimse ölür de çocuğu bulun
maz, bir kız kardeşi kalırsa, te- 
rikesinin yarısı onundur. Eğer 
ölen bir kadının geride bir çocu
ğu kalmaz da erkek kardeşi bu
lunursa o, terikenin tamamına 
mirasçı olur. Ölenin iki kız kar
deşi bulunursa, onlara terikenin 
üçte ikisi verilir. Ve eğer kardeş
ler erkek, kız karışık olurlarsa, 
erkek için iki kız payı kadar ve
rilir. Şaşırırsınız diye, Allah size 
(dininizin hükümlerini) açıklı
yor. Allah her şeyi hakkıyle bi
lendir.

(Sûre: 5)

EL-MÂİDE SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir. 120 
âyettir.

Rahmân ve Rahim olan Al
lah’ın adı ile

1— Ey iman edenler! Akidle- 
rinizi yerine getirin. Hac için ih
rama girdiğinizde, avı helâl say
mamak şartiyle size davarlardan 
(aşağıda) okunacaklardan geri 
kalanı helâl kılındı. Şüphesiz Al
lah dilediğini hükmeder (1).

2— Ey iman edenler! Ne Al
lah'ın hac alâmetlerine, ne ha
ram aya (Recep, Zilka’de, Zil
hicce ve Muharrem’e), ne kur
banlık hediyelere, ne onlardaki 
gerdanlıklara, ne de Rablerin- 
den gerek fazi, gerek rıza ara
yarak Beyt-i Haram’a (Kâbe’ye) 
gelenlere hürmetsizlik etmeyin. 
İhramdan çıktığınız vakit avlana
bilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram’- 
dan menettiler diye birtakımları
na karşı beslediğiniz kin, sakın 
sizi tecavüze sevketmesin. iyi
lik ve takvâ hususunda birbiri- 
nizle yardımlaşın. Günah işle
mek ve düşmanlık etmek için 
yardımlaşmayın. Allah'dan kor
kun. Çünkü Allah ın azabı çok
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(1] Rivayete nazaran Arapların meşhur filozoflarından Kindi'ye 
öğrencileri, “Kur'ân-ı Kerim bize, haydi bakalım, bir âyetin mislini 
getirin görelim, diye meydan okuyor. Bu zilletten kurtulmamız için 
bize şu Kur'ân’m bir mislini yapıver” demişler. O da. “Hepsini de
ğil amma bir lasmın benzerini yapayım”, demiş ve birçok günler çe
kilip kapanmış, sonra çıkmış, “Vallahi buna ne bizim, ne başkaları
nın gücü yetecek. Mushafı açtım, Mâide Sûresi çıktı. Birinci âyeti
ne baktım vefanın ehemmiyetini anlabyor ve vefayı bozmayı men 
ediyor. Yenecek hayvanların umumunu beyan etmiş, bir de istisna 
yapmış. Sonra da kudret ve hikmetinden haber vermiş. Bunları iki 
satıra sığdırmış. Bunu ise hiç kimse ciltlerle yazı yazmadan ifade 
edemez”, diyerek aczini ifade etmiş.
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3— Size ölü hayvan, (akar) kan, domuz eti, Allah 
dan başkası namına kesilen hayvan, boğulmuş, vurul
muş, yukarıdan yuvarlanmış, süsülmüş, canavar ye
yip de ölmüş bulunan hayvanlar haram kılındı. Meğer 
ki canı içindeyken yetişip kesmiş olasınız. Dikili taşlar 
üzerinde boğazlanan hayvanlar, fal okları ile kısmet (ve 
şans) aramanız dahi haram kılındı. (İşte hep) bunlar 
yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler, dininiz (i engellemek) 
ten ümidlerini kestiler; artık onlardan korkmayın, ben
den korkun! Bugün sizin için dininizi kemâle erdirdim; 
ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Size din olarak

İslâm’a razı ol- >■
dum. Her kim j
son derece açlık iyi
halinde çaresiz- 
kalırsa ve güna
ha meyi kasdı ol
maksızın bunlar
dan yemeye 
muztar kalırsa, 
elbette Allah çok 
bağışlayıcı, çok 
merhametlidir 
(2).

4— Kendileri
ne neler helâl kılındığını sa
na soruyorlar. De ki: “ Size 
bütün pak nimetler helâl kı
lındı. Bir de alıştırarak ve Al
lah in size öğrettiklerinden 
öğreterek yetiştirdiğiniz avcı 
hayvanların size tutuverdik- 
leri avlardan yeyin! (Ava sa
larken) üzerine besmele çe
kin ve Allah’dan korkun. 
Çünkü Allah’ın hesaba çeki
şi çok süratlidir.

5— Bugün temiz, pak ni
metler sizin için helâl kılındı. 
Kendilerine kitap verilenlerin 
yemeği size helâl olduğu gi
bi, sizin yemeğiniz de onla
ra helâldır. Mü’min kadınlar
dan hür ve iffetli olanlar ile, 
sizden evvel kitap verilenler
den yine hür ve iffetli kadın
lar da, iffetlerinizi muhafaza 
ederek, (onlarla)zinada bu
lunmaksızın ve gizli dost tu- 
tunmaksızın, kendilerine me- 
hirlerini verip nikâhladığınız 
takdirde size helâldır. Her 
kim imanı tanımazsa (kâfir 
olursa), muhakkak onun bü
tün ameli boşa gitmiştir. O, 
âhirette de hüsrana uğra
yanlardandır.

(2) Bu âyet-i kerime Vedâ Haccı’- 
nda inmiştir. Bundan sonra, haram  
ve helâla dair bir âyet inmemiştir.
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6— Ey iman edenler! Na
maza kalkacağınız vakit yüz
lerinizi ve dirseklerinize ka
dar ellerinizi yıkayın. Başını
za mesh edin, ayaklarınızı da 
topuklarınıza kadar yıkayın. 
Eğer cünüb iseniz boy ab- 
desti alın. Hasta veya yolcu 
iseniz yahut içinizden biri 
ayakyolundan gelmiş ise ve
ya kadınlara dokunmuş (ci
ma etmiş) iseniz, bu haller
de su bulamadığınız takdirde 
temiz toprakla teyemmüm 
edin. (Niyetle) ondan yüzle
rinize ve ellerinize sürün. Al
lah size hiçbir güçlük çıkar
mak istemez. Fakat sizi iyice 
temizlemek ve üzerinizdeki 
nimetini tamamlamak ister. 
Tâ ki şükredesiniz.

7— Allah’ın size olan ni

metini ve sizden aldığı sağlam sözü hatırlayın. Hani, 
“ Dinledik ve itaat ettik!" demiştiniz. Allah’dan korkun. 
Çünkü Allah, göğüslerin içinde olanı çok iyi bilicidir.

8— Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan 
ve adaletle şâhidlik eden kimseler olun. Bir kavme olan 
kininiz, sizi adaletsizliğe götürmesin. Adalet gösterin. 
O, takvâya en yakın olandır. Allah’dan korkun. Çünkü 
Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

9— Allah, iman edip yararlı işler görenlere va'd etti 
ki, onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.
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10— Küfredip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince; 
onlar, cehennemliklerdir.

11— Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini ha
tırlayın. Hani bir kavm CKureyş) size ellerini uzatmayı 
kurmuş da o, bunların ellerini, size dokunmaktan me- 
netmişti. Allah’dan korkun. Mü’minler yalnız Allah’a te
vekkül etsinler.

12— Yemin olsun ki, Allah, İsrâil oğullarından sağ
lam söz almıştı. Onlardan on iki nakîb (mutemed) gön
dermiştik. Allah buyurmuştu ki: “ Ben sizinle berabe

rim. Andolsun ki, eğer nama
zı kılar, zekâtı verir, peygam
berlerime iman eder ve ken
dilerine kuvvetle yardımda 
bulunur, Allah’a güzel bir 
borç verirseniz elbette siz
den, günahlarınızı örterim. 
Ve sizi, mutlaka altlarından 
ırmaklar akan cennetlere ko
yarım. Artık bundan sonra 
da içinizden kim nankörlük 
ederek küfre saparsa o, mu
hakkak düpedüz yolun orta
sından sapmış olur” .

13— Sonra verdikleri bu 
sözü bozdukları içindir ki, 
biz, onları lânetledik ve kalb- 
lerini kaskatı ettik. Onlar, ke
limeleri yerlerinden oynata
rak değiştirirler (3). Onlar 
hatırlatıldıkları hakikatlerden 
hisse almayı da unuttular. İç
lerinden pek azı müstesna 
olmak üzere, onlardan dai
ma bir hainlik sezer durur
sun. Sen yine onları affet de 
aldırma. Çünkü Allah, iyilik 
edenleri sever (4).

(3) Peygamber Efendimizin Tev- 
râ t’da bulunan vasıflarını değiştir
meleri gibi.

(4) Bu âyet, Kıbç âyeti ile (Tevbe 
Sûresi âyet 5) nesh edilmiştir.
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14— “ Biz Hıristiyanız!”  
diyenlerden de sağlam söz 
almıştık. Onlar da ihtar edil
dikleri hakikatlerden hisse 
almayı unuttular. Bizde ara
larına, kıyamete kadar sürüp 
gidecek kin ve düşmanlığı 
soktuk. (Yarın âhirette) Al
lah , onlara, ne işler yapar ol
duklarını haber verecektir.

15— Ey ehl-i kitap! Size 
Resûlümüz geldi. Kitaptan 
gizlem ekte olduğunuz 
(Recm âyeti ve Hz. Muham- 
med’in sıfatı gibi) şeylerin 
bir çoğunu size açıklıyor, bir 
çoğunu da affediyor. Mu
hakkak size Allah’dan bir nur 
ve apaçık bir kitap (Kur’ân) 
geldi.

16— Orunla Allah, kendi rızasına uyanları selâmet yol
larına eriştirir ve izniyle onları, karanlıklardan aydınlığa çı
karıp dosdoğru bir yola ulaştırır.

17—  And olsun, “ Allah, Meryem’in oğlu Mesih’d ir’ ’ 
diyenler, muhakkak küfretmlştir. De ki: “ Eğer Allah, 
Meryem’in oğlu Mesih’i, annesini ve yeryüzünde bu
lunan şeylerin hepsini helâk etmek isterse, ondan kim 
bir şey kurtarabilir?”  Göklerle yerin ve aralarındaki her 
şeyin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Allah her 
şeye kaadirdir.
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18— Yahûdilerle Hıristiyanlar, “ Biz, Allah’ın oğulla
rı ve sevgilileriyiz.”  dediler. Sen de, de ki: “ O halde 
niçin günahlarınızdan dolayı size azap ediyor?”  Hayır! 
Siz onun yarattığından bir insansınız. O, dilediğini ba
ğışlar, dilediğine de azap eder. Göklerle yerin ve ara
larındaki her şeyin mülkü Allah’ındır. Nihayet dönüş de 
ancak O ’nadır.

19— Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin arası kesildiği 
bir zamanda Resûlümüz (Muhammedi size geldi. Bü
tün hakikatleri size beyan ediyor. Tâ ki, “ Bize, ne bir

müjdeci, ne de azap haberci
si gelmedi.” demeyesiniz. iş
te gerçekten size, cennet 
müjdecisi ve cehennem ha
bercisi gelmiştir. Allah her şe
ye kaadirdir.

20— Bir vakitler Müsa 
kavmine, “ Ey kavmim! Al
lah’ın size olan nimetini dü
şünün. Sizden peygamber
ler göndermiş, sizi hüküm
darlar yapmış ve âlemlerden 
hiçbirine vermediğini size 
vermiştir.

21— Ey kavmim! Allah’ın 
sizin için vatan takdir ettiği 
arz-ı mukaddese girin. Düş
mana arka çevirmeyin. Son
ra hüsrana uğrar, zarar gö
rürsünüz!”  demişti.

22— Onlar “ Yâ Müsa! 
Orada zorba bir kavim var. 
Onlar oradan çıkmadıkça biz 
aslâ oraya giremeyiz. Eğer 
oradan çıkarlarsa, biz de gi
reriz.”  dediler.

23— Allah'dan korkanlar
dan iki kişi (on iki nakibden 
Yûşa ile Kâleb) — ki Allah 
onlara (iman) nimetini ver
mişti —, “ Zalimlerin üzerine 
şehrin kapısından girin. Bir 
kere girdiniz mi, muhakkak 
galipsiniz. Hem mü’minler- 
seniz yalnız Allah'a tevekkül 
edin!”  dediler.



113 El-Mâide Sûresi Cüz: 6, Sûre: 5

2 4 — isrâ il 
oğulları, “ Ya Mû- 
sa! Onlar orada 
oldukça biz hiç
bir zaman oraya 
giremeyiz. Haydi 
sen ve Rabbin gi
din de ikiniz har- 
bedin. Biz bura
da oturacağız!’ ’ 
dediler.

2 5 — Mûsa, 
“ Yâ Rabbi! Ben 
kendimle karde

şimden başka kimseye sahip 
olamıyorum. Artık bizimle bu 
fâsık, kavmin arasını sen 
ayır!”  diye dua etti.

26— Allah buyurdu ki: 
“ Artık burası, onlara kırk yıl 
haram kılınmıştır. Oldukları 
yerde sersem sersem dolaş
sınlar. Bu fâsık kavme sen 
acıma!” .

27— (Habibim!) Sen onla
ra, Âdem’in iki oğlunun kıs
sasını hakkıyleoku. Hani iki
si de birer kurban takdim et
mişlerdi (Hâbil koç kesmiş; 
Kâbil ekin vermişti). Birinin- 
ki (yani Hâbil’in kurbanı) ka
bul edilmiş (buna delâlet et
mek üzere gökten bir ateş 
inerek kurbanı yakmıştı) di- 
ğerininki kabul edilmemişti. 
Kurbanı kabul edilmeyen 
(Kâbil) diğerine, “ Seni mu
hakkak öldüreceğim!”  de
mişti. (Niçin? diye sorunca, 
senin kurbanın kabul edilip, 
benimki kabul edilmediği 
için, cevabını vermişti. Kar
deşi şöyle)dedi: Allah, an
cak takvâ sahiplerinin kurba
nını kabul eder!

28— Yemin olsun! Sen 
beni öldürmek için elini bana 
uzatsan da, ben seni öldür
mek için elimi sana uzat
mam. Çünkü ben âlemlerin 
Rabbi olan Allah'dan korka
rım!

29— Ben, dilerim ki, sen hem benim günahımı, hem 
kendi günahını yüklenesin de, cehennemliklerden ola
sın! İşte zalimlerin cezası budur!” .

30— Nihayet nefsi, onu kardeşini öldürmeye (şecaat 
verdi ve) itti. O da onu öldürdü. İşte bu yüzden ziyana 
uğrayanlardan oldu.

31— Arkacığından Allah bir karga gönderdi. Karga, 
kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona (Kâbil’e) gös
termek için, yeri eşiyordu. (Kâbil), “ Yazıklar olsun ba
na! Şu karga gibi olup da kardeşimin cesedini örteme- 
Him hâl”  dedi. Artık pişmanlığa düşenlerden olmuştu!
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32— Bundan dolayı İsrâil oğullarına, kitapta bildir
dik ki, kim kısas gerekmeksizin veya yeryüzünde fe- 
sad çıkarmaksızın bir kimseyi öldürürse, bütün insan
ları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kişiyi yaşatırsa (ya
ni öldürmezse) bütün insanların hayatını kurtarmış gibi 
olur. And olsun ki peygamberlerimiz onlara mûcizeler 
getirdiler. Sonra, onlardan birçoğu, bu mûcizelerin ar
kasından yine yeryüzünde (fesad ve cinayetle) israf 
edicilerdir.

33— Allah’a ve Peygamberine karşı harp ederek yer

yüzünde fesad çıkarmaya 
çalışanların cezası, ancak ve 
ancak tepelenmeleri veya 
asılmaları yahut elleriyle 
ayaklarının çapraz kesilmesi 
veya o yerden sürgün edil
meleridir. Bu ceza, onlara 
dünyada bir kepazeliktir. 
Âhirette ise kendilerine bü
yük bir azap vardır.

34— Ancak siz onlar üze
rine (ceza tatbikine) kaadir 
olmazdan önce tevbe eden
ler başka. Bilmiş olun ki, Al
lah çok bağışlayıcı, çok mer
hametlidir.

35— Ey iman edenler! Al- 
lah’dan korkun. Ve ona (yak
laşmaya) çare arayın. Hem 
onun yolunda cihad yapın ki, 
murada eresiniz.

36— Küfredenler yok mu? 
Yeryüzündeki bütün varlık
larla bir o kadarı daha onla
rın olsa da kıyamet gününün 
azabından kurtulmak için 
bunları fidye olarak verseler 
yine kendilerinden kabul 
edilmez. Onlara çok acıklı bir 
azap vardır.
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37— Onlar ateşten çıkma
larını isterler, ama ondan çı- 
kıcılar değildir. Onlar için da
imî bir azap vardır.

38— Erkek ve kadın hırsı
zın, yaptıklarına ceza ve Al
lah’dan bir azap olmak üze
re, ellerini kesiniz! Allah güç- 
lüdür, hikmet sahibidir.

39— Kim yaptığı zulüm
den (hırsızlıktan) sonra tev- 
be eder de halini düzeltirse, 
bilsin ki, Allah onun tevbesi- 
ni kabul eder. Çünkü Allah 
çok bağışlayıcı, çok merha
metlidir.

40— Bilmez misin ki, gök
lerin ve yerin mülkü Allah’ın
dır. Dilediğine azap eder, di
lediğini bağışlar. Allah her 
şeye kaadirdir.

41— Ey Peygamber! Kü
fürde yarış edenler, gerek 
kalbleri ile inanmadıkları halde 
ağızları ile ’ ’inandık” diyenler
den, gerekse Yahûdilerden 
küfürde yarışanlar seni üzme
sin. Onlar (hahamlarının uy
durduğu) yalanı dinlerler. 
Sana gelmeyen başka bir (Ya- 
hûdi) kavim lehine (çalışmak 
için) seni dinlerler. Yerli yerin
de söylenen kelimeleri sonra
dan tahrif ederler ki, “ Eğer 
size böyle fetva verilirse, onu 
tutun, verilmezse sakının!” 
derler. Allah kimin fitneye düş
mesini dilerse, sen imkânı yok 
onun lehine Allah'dan hiçbir

şeye malik olamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah, 
kalblerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada bir 
kepazelik, ahirette de büyük bir azap vardır (5).

(5) Yüsre namında Yahûdi kadın, Hayber eşrafından bir Yahûdi 
ile zina etmiş. Bunun üzerine Beni Kureyza’dan birtakımlarım Re- 
sûlullah’a göndermişler, “Sorunuz bakalım. Zina hakkında ona nâ- 
zil olunan hüküm nedir?”. Gelip sormuşlar, Resûlullah da Tevrat âlim
lerinden Suriya’yı çağırmış, “Evlendikten sonra zina eden kimse hak
kında Allah'ın Tevrat’ta recm ile hükmettiğini biliyor musun?” di
ye sormuş. O da, “Allah için, evet ya EbeT-Kasım” demiş. Resûlul
lah da recm hükmünü vermiş. Zani ve zaniyenin Tecimlerini emret
miş. Bu âyet-i kerime de bunun üzerine nâzil olmuştur.
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42— Durmadan yalanı dinleyenler, haramı yiyenler
dir onlar. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet; 
ister kendilerinden yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevi
rirsen sana hiçbir zarar veremezler. Şayet hükmeder
sen, aralarında adaletle hüküm ver. Çünkü Allah, ada
let sahiplerini sever.

43— Seni nasıl hakem yaparlar ki, yanlarındaki Tev
rat’ta Allah’ın hükmü vardır. Sonra arkasından ne di
ye dönüyorlar? Bunlar mü’min değillerdir.

44— Gerçekten biz Tevrat’ı indirdik. Onda bir hidâ

yet, bir nur vardır. (İsrâil 
oğullarından) Allah’ın emri
ne râm olan peygamberler, 
onunla Yahûdilere hüküm 
ederlerdi. Âlimler, fakîhler de 
Allah’ın kitabını korumaya 
memur olmaları ve üzerine 
şâhid bulunmaları itibariyle 
hüküm ederlerdi. Artık (ey 
Yahûdiler, Tevrât’taki âhir- 
zaman peygamberine ait 
vasıfları ve recm âyeti gib* 
şeyleri açıklamak hususun
da) insanlardan korkmayın, 
benden korkun. Benim âyet
lerimi birkaç paraya satma
yın! Kim Allah’ın indirdiği ile 
hükmetmezse, işte onlar kâ
firlerin tâ kendileridir!

45— Tevrât’ta İsrâil oğul
larına şöyle yazdık; “ Cana 
can, göze göz, buruna bu
run, kulağa kulak, dişe diş 
ve yaralar birbirine kısastır. 
Ama kim bu hakkını sadaka
sına sayarsa (bağışlarsa) o 
kendisi için keffaret olur. Her 
kim Allah’ın indirdiği ile hük
metmezse, işte onlar zalim
lerin tâ kendileridir!
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46— (O peygamberlerin)
izlerine Meryem’in oğlu İsa’
yı, kendinden önceki Tevrat'ı 
tasdikçi olarak, gönderdik. 
Ona da İncil i verdik ki, on
da bir hidâyet ve bir nur var
dır. İncil i, önündeki Tevrat’ı 
tasdikçi ve takva sahipleri 
için bir va z ve irşad olmak 
üzere indirdik.

47— (Dedik ki): İncil ehli 
de, Allah’ın onda indirdiği 
ahkâmla hükmetsin Kim Al
lah’ın indirdiği ile hükmet
mezse, işte onlar (dinden 
çıkmış) fâsıkların tâ kendile
ridir!

48— Sana da (yâ Muham- 
med), bu kitabı, kendinden 
önceki kitapları tasdikçi ve 
onlar üzerine şâhid olarak 
hakla indirdik, O halde (seni 
hakem yaparlarsa) sen de 
ehl-i kitap arasında Allah’ın 
sana indirdiği ile hükmet. Sa
na gelen bu haktan sonra 
onların hevalarının arkasın
dan gitme! Sizden her biriniz 
için bir şeriat ve bir yol tayin 
ettik. Eğer Allah dileseydi, si
zi tek bir ümmet yapardı. Lâ
kin O, size verdiği (şeriat öl
çüleri) içinde sizi imtihan et
mek için ayrı ayrı fırkalara 
böldü. Binaenaleyh hayırlı iş
ler hususunda birbirinizle 
yarışın. Dönüşünüz toptan 
Allah’adır. O da size ihtilâf 
etmekte bulunduğunuz şey
leri haber verecektir.

49— Şu emri de indirdik: “ Onların aralarında Allah'ın 
indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma. Onlardan 
sakın ki, Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmın
dan seni şaşırtmasınlar. Yine yüz çevirirlerse, bil ki, Al
lah onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir belâ, 
getirmek istiyordur. Herhalde insanlardan birçoğu fâ- 
sıktırlar’ ’ .

50— Onlar, cahiliyet devrinin hükmünü mü istiyor
lar? Yakin (ile iman) eden bir kavm için Allah’dan da
ha güzel hüküm veren kim olabilir?
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51— Ey iman edenler! Yahudileri de Nasrânileri de 
dost edinmeyin! Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden 
kim onları dost edinirse, hiç şüphesiz o da onlardan- 
dır. Allah, zalimleri doğru yola iletmez.

52— Onun için kalblerinde (nifak) hastalığı olanları 
görürsün ki, onların içinde koşar dururlar, ‘ ‘(Ne yapa
lım) bir felâketin başımıza dönmesinden korkuyoruz!”  
derler. Ama umulur ki, Allah yakında zaferi veya kendi 
tarafından bir emri getiriverir de içlerinde gizledikleri
ne pişman olurlar.

ı

beriz diye var kuvvetiyle Al
lah 'a yemin edenler? Onların 
bütün yaptıkları boşa gitti de 
zarara uğrayan kimseleroldu- 
lar” .

54— Ey iman edenler! Siz
den kim dininden dönerse, 
(şunu iyi bilsin:) Allah öyle 
bir kavim getirecek ki, Allah 
onları sevecek; onlar da Al
lah’ı sevecekler. Mü’minlere 
karşı alçakgönüllü; kâfirlere 
karşı şiddetli olacaklar. Allah 
yolunda cihad edecekler ve 
kimsenin hiçbir kınayıcının 
kınamasından korkmayacak
lar. işte bu, Allah’ın bir ihsa
nıdır ki onu dilediğine verir. 
Allah ihsanı bol olan (her şe
yi) çok iyi bilendir.

55— Sizin veliniz ancak 
Allah ve O ’nun Resûlüdür. 
Bir de (Allah’ın emrine) baş
eğen, namazı dosdoğru kılan 
ve zekâtı veren mü’minlerdir.

56— Her kim Allah’ı, Pey
gamberini ve mü’minleri yâr 
edinirse, bilsin ki, galip gele
cek olanlar ancak Allah’ın 
hizbidir.

57— Ey iman edenler! Siz
den önce kendilerine kitap 
verilenlerden dininizi oyun
cak ve eğlence edinenlerle, 
kâfirleri dost edinmeyin. 
Eğer mü'minlerseniz Allah’- 
dan korkun.
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58— (Ezanla mü’minleri)
namaza çağırdığınız zaman 
onu bir eğlence ve oyun ye
rine tutuyorlar. Bu, onların 
akılları ermez bir gürûh ol
malarındandır.

59— De ki: “ Ey ehl-i kitap! 
Siz, Allah 'a (inanmamızdan)
ve bize indirilen (kitab) a ve 
bizden önce indirilmiş olan
lara iman ettik diye bizden 
hoşlanmıyorsunuz. Sizin ço
ğunuz ise imandan çıkmış 
fâsıklarsınız!’ ’ .

60— De ki: ' Allah indinde 
ceza olarak bundan daha kö
tüsünü size haber vereyim 
mi? O kimseler ki, Allah, ken
dilerine lânet etmiş; gazabı
na uğratmış; onlardan may
munlar, domuzlar ve Tâğûta 
tapanlar yapmıştır, işte bun
lar mevkice daha fena ve düz 
yoldan daha sapmışlardır’ ’ .

61— (Yahûdilerin müna
fıkları) size geldiklerinde, 
“ iman e ttik .”  derler. Halbu
ki kâfir girmişler, kâfir çık
mışlardır. Allah onların neler 
gizlediklerini kendilerinden 
daha iyi bilir.

62— Onlardan birçokları
nı görürsün ki, günaha gir
mekte, zulmetmekte ve ha
ram yemekte blrbirleriyle ya
rış ederler. Yapmakta olduk
ları şey ne fenadır!..

63— Bâri âlimleri ve din 
adamları, bunları yalan söy
lemekten ve haram yemek
ten men etselerdi ya! Yaptık
ları iş ne kötü idi!..

64— Bir de Yahüdiler, “ Al

lah’ın eli bağlıdır.’ ’ dediler (yani Allah cimridir, demek is
tediler). Bu sözleri sebebiyle elleri bağlandı ve mel’un ol
dular. Hayır! O'nun iki eli de açıktır (6). Dilediği gibi verir. 
Andolsun! Sana Rabbinden indirilen, onlardan çoğunun 
azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Biz de onların arasına 
kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan kin ve düşman
lığı koyduk. Onlar, ne zaman harp için bir ateş tutuştur- 
dularsa, Allah onu söndürdü. Yeryüzünde daima fesad için 
koşarlar. Allah İse, fesad çıkaranları sevmez.

(6) Bu ifadelerden maksat, cimrilik ve cömertliktir. Yoksa, el, ayak 
gibi insan uzuvlarından Allah Teâlâ münezzeh bulunmaktadır.
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65— Eğer ehl-i kitap iman edip Allah’dan korksalar- 
dı, muhakkak onların günahlarını örter ve elbette ken 
dilerini naîm cennetlerine koyardık.

66— Onlar Tevrat’ı, İncil’ i ve Rablerinden kendileri
ne indirileni doğru tutsalardı, şüphesiz hem üstlerin
den (ağaç meyvelerinden), hem de ayaklarının altla
rından (tarladaki ekinlerden) yiyeceklerdi. Evet onlar
dan mutedil bir ümmet var. Fakat onlardan çoğu ne fe
na işler yapmaktadırlar!..

67— Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni teb

liğ et. Etmezsen Allah ın el
çiliğini yerine getirmiş olmaz
sın. Allah seni insanlardan 
koruyacaktır. Şüphesiz Al
lah, kâfirlere hidâyet verme
yecektir.

68— De ki: “ Ey ehl-i kitap! 
Siz Tevrât’ı, İncil’i ve Rabbi- 
nizden size indirileni tutup ic
ra etmedikçe, hiçbir şey üze
rinde değilsiniz. Yemin ol
sun! Sana Rabbinden indiri
len (bu Kur’ân) onlardan bir
çoğunun azgınlığını ve küfrü
nü artıracaktır. O halde kâfir
lere acıma!..

69— Şüphe yok ki, ağız 
dan iman edenlerle Yahûdi- 
ler, Sâbiîlerve Hıristiyanlar- 
dan kim Allah’a ve âhiret gü
nüne iman edip yararlı işler 
yaparsa, artık onlara hiçbir 
korku yoktur. Onlar m’ahzun 
da olmayacaklardır.

70— And olsun! Biz İsrail 
oğullarından sağlam söz al
dık ve kendilerine peygam
berler gönderdik. Ne zaman 
bir peygamber, canlarının is
temediği bir hüküm getirdiy
se, onların birtakımını yalan
ladılar; bir kısmını da öldür
düler.
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71 — Başlarına bir fitne 
kopmayacak sandılar da kör 
ve sağır kesildiler. Sonra Al
lah tevbelerini kabul etti. 
Sonra içlerinden birçoğu yi
ne kör ve sağır kesildiler. 
Ama Allah, onların bütün 
yaptıklarını görmektedir.

72— “ Allah, Meryem'in 
oğlu Mesih’d ir.”  diyenler el
bette küfrettiler. Halbuki Me
sih, “ Ey İsrail oğulları! Be
nim de Rabbim, sizin de 
Rabbiniz olan Allah’a ibadet 
edin. Hiç şüphe yok ki Al
lah’a ortak koşana, Allah 
cenneti haram kılmıştır. 
Onun barınacağı yer cehen
nemdir. Zalimlerin hiçbir yar
dımcısı yoktur." demişti.

73— “ Allah, üçün üçün- 
cüsüdür." diyenler, elbette 
küfretmişlerdir. Halbuki bir 
tek ilâh dan başka hiçbir ilâh 
yoktur. Eğer bu söyledikle
rinden vazgeçmezlerse, on
lardan küfredenlere muhak
kak acıklı bir azap dokuna
caktır.

74— Daha Allah’a tevbe 
ve istiğfar etmeyecekler mi?
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Halbuki Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.

75— Meryem’in oğlu Mesih bir peygamberden baş
ka (bir şey) değildir. Ondan önce birçok peygamber
ler geçti. Annesi de çok doğru bir kadındı. Her ikisi 
(Hz. Meryem ve Hz. İsa) yemek yerlerdi Bak biz, âyet
leri onlara nasıl açıkça anlatıyoruz. Sonra da bak, on
lar haktan nasıl dönüyorlar?!..

76— De ki: “ Siz Allah’ı bırakıp da size bir zarar, fay
da getirmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki Allah 
var ya! İşiten, bilen ancak O ’dur".
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77— De ki: “ Ey ehl-i kitap! Dininizde haksız yere 
haddi aşmayın. Bundan önce sapmış ve birçoklarını 
saptırmış, doğru yoldan sapmış bir kavmin hevalarına 
tâbi olmayın!” .

78— İsrail oğullarından kâfir olanlara, hem Dâvud’- 
un, hem de Meryem oğlu İsa’nın diliyle lânet olundu. 
Bunun sebebi; isyan etmeleri ve (hakkın) sınırı (nı) aş
mış olmaları idi.

79— Onlar işledikleri kötülükten birbirini engelleme
ye çalışmazlardı. Gerçekten işleyegeldikleri şey ne kötü

idi.
80— Onlardan çoğunu 

görürsün ki, (sana olan kin
lerinden) kâfirlere yardaktık 
ederler. Nefislerinin kendileri 
için takdim ettiği şey ne kö
tü! Allah onlara gazab etti, 
azapta ebedî kalıcılar da on- 
lardır.

81— Eğer onlar, Allah’a, 
peygambere ve ona indirile
ne iman etmiş olsalardı, o 
kâfirleri dost edinmezlerdi. 
Lâkin onların birçoğu (iman
dan çıkmış) fâsık kimseler
dir.

8 2 — Andolsun! İman 
edenlere düşmanlıkça insan
ların en şiddetlisini Yahûdi- 
lerle müşrikleri bulacaksın. 
Sevgi itibariyle mü’minlere 
en yakınını da “ Biz Hıristi- 
yanlarız.”  diyenleri bulacak
sın. Bunun sebebi; içlerinde 
âlimler ve dünyadan geçmiş 
rahipler bulunmasıdır. Bir de 
bunlar (hakka tâbi olmak
tan) kibirlenmezler (7).

(7) Bu âyet-i kerime, Necâşî’nin 
Habeşistan’dan gönderdiği heyet 
hakkında inmiştir. Peygamberimiz 
onlara Yâsîn Sûresi'ni okumuş, on
lar da ağlaşarak Müslüman olmuş
lar ve “Bu, Isa’ya inen kitaba ne ka
dar benziyor!’’ demişlerdi.
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83— Peygambere indirile
ni dinledikleri zaman, hakkı 
anladıklarından gözlerinin 
yaşla dolup boşandığını gö
rürsün. “ Ey Rabbimiz! Biz 
iman ettik. Sen de bizi şehâ- 
det getirenlerle beraber yaz!

84— Hem biz, Rabbimizin 
bizi sâlih kullarla birlikte 
(cennete) koymasını ümid 
ederken, ne için Allah’a ve 
bize gelen gerçeğe iman et
meyelim?”  derler.

85— Böyle demeleri üze
rine, Allah da kendilerine 
mükâfat olarak, altlarından 
ırmaklar akan cennetler ver
di ki, orada ebedî kalacaklar
dır. İşte iyilik yapanların mü
kâfatı budur!

86— Küfredip âyetlerimizi 
yalanlayanlara gelince, onlar 
cehennemliklerdir.

87— Ey iman edenler! Al
lah’ın size helâl kıldığı nimet
lerin temizlerini kendinize 
haram etmeyin, aşırı da git
meyin. Çünkü Allah aşırı gi
denleri sevmez.

88— Hem Allah’ın size rı- 
zık olarak verdiği şeylerden 
helâl, hoş olarak yeyin. Hem 
de kendisine iman ettiğiniz
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Allah’dan korkun!.

89— Allah, sizi yeminlerinizde bilmeyerek yaptığınız 
(hatâ ve) lağvden dolayı muâhaze etmez. Fakat bile bile 
yaptığınız yeminlerle sizi muâhaze eder. Bunun da kef- 
fareti, çoluğunuza çocuğunuza yedirdiğinizin orta de
recesinden on fakiri doyurmak, ya onları giydirmek ve
ya bir köle âzâd etmektir. Bunları bulamayan kimse üç 
gün oruç tutar. İşte bu, yemin ettiğiniz vakit, yeminle
rinizin keffaretidir. Yeminlerinizi (bozmaktan) koruyun. 
Allah âyetlerini size böyle açıklıyor ki, şükredesiniz.
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90— Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili putlar, 
kısmet çekilen zarlar ancak ve ancak şeytan işi mur
dar şeylerdir. Onun için bunlardan sakının ki, felâha 
eresiniz.

91— Şeytan, şarap ve kumarda ancak ve ancak ara
nıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah’ı anmaktan 
ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz vaz geçiyorsu
nuz değil mi?

92— Allah’a itaat edin; Peygamberine itaat edin, sa
kının! Eğer (dinlemekten) yüz çevirirseniz bilin ki, Re-

sûlümüze düşen sadece 
açık bir tebliğdir.

93— iman edip yararlı iş
ler görenler, bundan böyle 
sakındıkları ve imanlarında 
yararlı işler görmekte devam 
ettik leri, sonra takvâ ve 
imanlarında, kökleştikleri, 
daha sonra bu takvâ ile be
raber yararlı işler yaptıkları 
takdirde, haram kılınmazdan 
önce tattıkları şeylerde bir 
günah yoktur. Allah, iyilik ya
panları sever.

94— Ey iman edenler! Al
lah, gaybda kendisinden 
korkanları meydana çıkar
mak için, mutlaka sizi av gi
bi bir şeyle imtihan edecek
tir. (Bir av bolluğu ki, istese
niz) elleriniz de yetişebile
cek, mızraklarınız da... On
dan sonra kim haddini aşar
sa ona acıklı bir azap vardır 
( 8).

95— Ey iman edenler! İh- 
ramlı iken av öldürmeyin. 
Sizden her kim onu kasden 
vurursa, kendisine, davarlar
dan öldürdüğü avın misli bir 
ceza vardır ki, Kâbe’ye ula
şacak bir kurbanlık olmak 
üzere, buna aranızdan iki 
adaletli kişi hükmedecektir. 
Yahut bir keffaret vardır ki, o 
da o nisbette fakirleri doyur
mak veya her fakire karşılık 
bir gün oruç tutmaktır. Tâ ki 
böylece yaptığının cezasını 
tatsın! Allah geçmişi affetti. 
Fakat kim bir daha yaparsa 
Allah ondan intikamını alır. 
Allah güçlüdür, intikam sahi
bidir.

(8) Bu av bolluğu Hudeybiye'de 
görülmüştür. Ashab-ı kiram ıhram- 
b imişler. Üzerlerini kuşlar ve etraf
larını yabani hayvanlar kaplamıştır.
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96— Deniz avı yapmak ve 
onu yemek size helâl kılındı ki, 
hem size, hem de yolcu olanla
rınıza fayda olsun. Kara avı ise 
ihramda bulunduğunuz müddet
çe size haram kılındı. Huzuruna 
varıp toplanacağınız Allah’dan 
korkun!

97— Allah, Kabe’yi, o Beyt-i 
Haram'ı, haram olan ayları, 
(M e k k e ’y e  h ed iy e  o lm ak  ü z e 
re  ge len ) kurbanları ve (ku rban 
ların ) boyunlarındaki gerdanlık
ları insanlar (m  din v e  d ü n y a la 
rı) için bir nizam yaptı. Bunlar, 
Allah’ın göklerde ve yerde ne 
varsa hepsini bildiğini ve ger
çekten Allah’ın her şeyi çok iyi 
bilici olduğunu sizin de bilmeniz 
içindir.

98— Bilin ki, Allah’ın azabı 
çok şiddetlidir; gerçekten Allah 
çok bağışlayıcı, çok merhamet
lidir.

99— Peygamberin üzerinde
ki sadece tebliğdir. Allah, açık
ladığınız ve gizlediğiniz her şe
yi bilir.

100— De ki: “ Murdarla temiz 
(h aram  ve  helâl) bir olamaz. Ve
lev ki murdarın çokluğu ho- 
şun(uz)a gitsin. O halde ey akıl 
sahipleri, Allah’dan korkun ki fe- 
lâha eresiniz.

101— Ey iman edenler! Açık
landığı zaman hoşunuza gitme
yecek şeyleri sormayın. Halbu
ki onları Kur’ân indirilirken so
rarsanız size açıklanır. Allah, 
geçmişteki sorularınızı bağışla
dı. Allah çok bağışlayıcı, çok ha
limdir (9).

buyurdular. “Cenab-ı Hak haccı üzerinize farz kıldı” deyince, dinle
yenlerden bir zat, “Her sene mi ya Resûlallah!” diye sordu. Cenab-ı 
Peygamber cevap vermek istemedi. Aynı zat suali iki defa tekrar edin
ce, Cenab-ı Peygamber cevap olarak, “Evet deseydim, hac her sene 
farz olurdu. Sizin de buna gücünüz yetmezdi. Ben sizi kendi halinize 
bıraktıkça, beni de kendi halime bırakın. Sizden öncekilerin helakine 
sebep, çok sual sormaları ve bir de peygamberlere karşı ihtilafa 
düşmeleridir” buyurdular.

(10) Bahîra, putlar için tutulan ve sağılmayan kulağı yarık deve
dir. Sâibe, ilâhlar için bırakılan ve üzerine binilmeyen devedir. Va
sile, biri erkek diğeri dişi olmak üzere ikiz doğan kuzulardır. Bun
lardan kurban edilmezdi. Bir erkek devenin dölünden on batın do
ğarsa ona da “Hâm” adı verirlerdi.

102— Doğrusu sizden önce 
bir kavm, onları sordu da, o yüz
den kâfir oldular.

103— Allah, bahire, sâibe, 
vasile ve hâmdan hiçbirini meş
ru kılmamıştır (10). Lâkin, küf
redenler Allah’a yalan iftirasın
da bulunuyorlar. Onların çoğu
nun akılları ermez.

(9) Bir gün Resûl-i Ekrem Efendi
miz, bir hutbesinde, “Haccediniz”
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104— Onlara, “ Allah’ın indirdiği hükümlere ve Pey
gamberim sünnetine) gelin!”  denildiği vakit, “Bize, ata
larımızı üzerinde bulduğumuz şey (yol) yeter.”  diyor
lar. Ya ataları bir şey bilmez ve doğru yola gitmiyor idiy
seler de mi?

man, vasiyet vaktinde sizden 
iki adalet sahibini, yahut yol
culukta iken ölüm musibeti ba
şınıza gelirse, milletinizden 
olmayan (11) iki kişiyi şâhid 
tutun. Bunları namazdan son
ra alıkorsunuz. Şüphelendiği
niz takdirde Allah’a şöyle ye
min ederler: “ Billahi, akraba
mızdan bile olsa, biz yeminimi
zi hiçbir bedelle değişmeyiz! 
Allah’ın şâhidliğini gizlemeyiz. 
Bu takdirde biz, şüphesiz gü
nahkârlardan oluruz.

107— Eğer bu iki (gayri
müslimin) vebale müstahak 
oldukları yalan söyleyip hak
kı gizledikleri anlaşılırsa, o 
zaman bu ikinin yerine bun
ların aleyhinde bulundukları 
taraftan diğer iki kişi dikilir ve 
şöyle yemin ederler: “ Billa
hi, bizim şâhidliğimiz onların 
şâhidliğinden daha doğru
dur. Biz hakka tecavüz etme
dik. Etmiş olsak, şüphesiz 
zalimlerden oluruz” .

108— İşte bu (yeminin 
mirasçılara bırakılması) şâ-
hidliği olduğu gibi yerine ge
tirmelerine ve yemin ettikten 
sonra yeminlerinin reddedil
mesinden korkmalarına en 
yakın bir çaredir. Allah’dan 
korkun. Ve emirlerini dinle
yin. Allah, fâsıklar gürûhunu 
doğru yola çıkarmaz.

105— Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğ
ru yolda gittikten sonra, öte yandan sapanlar size bir 
zarar vermez. Hepinizin dönüşü nihayet Allah’adır. O 
da size neler yaptığınızı haber verecektir.

106— Ey iman edenler! Birinize ölüm hali geldiği za

tı 1) İslâm diyarı içinde yaşayan 
zımmîlerin bulunduğu veya herhan
gi meşru bir sebeple diyar-ı küffar- 
da hal-i sulhde seyahatta bulundu
ğu sırada ölüm gelirse o vakit ken
di milletinizden ve yakınlarınızdan 
kimse bulunmadığı takdirde...
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109— O gün ki Allah pey
gamberleri toplayıp, “ Size 
ne cevap verildi?”  diye sora
cak. Onlar, “ Bizim hiçbir bil
gimiz yok. Şüphesiz ki, bü
tün gaybları lâyıkıyle bilen 
sensin!”  diyecekler.

110— O vakit Allah şöyle 
buyuracak: “ Ey Meryem oğ
lu Isa! Sana ve annene olan 
nimetimi hatırla. Hani seni 
Cebrâil ile desteklemiştim. 
Hem beşikte, hem de yetiş
kin iken insanlarla konuşu
yordun. Hani sana yazı yaz
mayı, hikmeti, Tevrât’ı ve in- 
c il’i öğretmiştim. Hani benim 
iznim ile çamurdan kuş şekli 
yapıyordun. Sonra içine üfü- 
rüyordun da benim iznim ile 
kuş oluyordu. Anadan doğ
ma körü ve abraşı benim iz
nim ile iyileştiriyordun. Hani 
benim iznim ile ölüleri (kabir
lerinden diri) çıkarıyordun. 
Hani İsrail oğullarını senden 
defetmiştim (de seni öldüre- 
memişlerdi). Onlara açık 
mûcizeler ile geldiğinde, iç
lerinden küfredenler, “ Bu, 
açık sihirden başka bir şey 
değildir.”  demişlerdi.

111— Hani havarilere, 
“ Bana ve Resûlüme iman

edin!”  diye ilham etmiştim. Onlar, “ İman ettik! Şâhid 
ol ki biz hakkıyle Müslümanlarız.”  demişlerdi.

112— Bir zamanlar havariler, “ Ey Meryem oğlu İsa! 
Acaba Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?”  de
mişlerdi. O da, “ Eğer mü’minlerseniz, Allah’dan kor
kun!”  demişti.

113— (Havârîler) “ istiyoruz ki, ondan yiyelim, kalb- 
lerimiz yatışsın; ve senin (peygamberlik iddiasında) bi
ze doğruyu söylediğini bilelim de, onun üzerine şâhid- 
lik edenlerden olalım!”  dediler.
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114— Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: “ Ey Allah’
ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki, hem ev
velimiz hem sonumuz için bir bayram ve senin tarafın
dan bir mucize olsun. Bize rızık ver. Sen rızık verenle
rin en hayırlısısın!’ ’ .

115— Allah, “ Ben o sofrayı size mutlaka indirece
ğim. Fakat ondan sonra sizden kim nankörlük ederse, 
onu da âlemlerden hiçbir kimseyi azaplandırmayaca- 
ğım bir azaba uğratacağım”  buyurdu (12).

116— Allah, “ Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara Allah’ı

bırakıp da beni ve annemi iki 
ilâh edinin, diye sen mi söyle
din?”  dediğinde o da, “ Seni 
tenzih ederim! Hakkım olma
yan bir sözü söylemek bana 
yakışmaz. Eğer onu söyledim- 
se sen onu muhakkak bilirsin. 
Sen benim içimde olanı bilir
sin. Ama ben, senin zatında 
olanı bilmem! Hiç şüphe yok 
ki sen, gaybları lâyıkiyle bilen
sin sen!

117— Ben onlara, bana 
neyi emrettinse ancak onu 
söyledim. Benim ve sizin 
Rabbiniz olan Allah’a kulluk 
edin, dedim. Ve aralarında 
bulunduğum  müddetçe, 
üzerlerinde gözcüydüm. Ne 
zaman ki beni aralarından al
dın, üzerlerinde gözcü yalnız 
sen kaldın. Zaten sen her 
şeye şâhidsin!

118— Eğer onlara azap 
edersen, şüphesiz ki, onlar 
senin kullarındır. Kendilerini 
bağışlarsan şüphesiz ki, 
güçlü ve hikmetli ancak şen
sin sen!”  (diye cevap vere
cek).

119— Allah buyuracak ki: 
“ Bugün, doğrulara doğru
lukları fayda vereceği gün
dür. Onlara, altlarından ır
maklar akan cennetler var
dır. Orada ebedî kalacaklar
dır. Allah onlardan razı ol
muş; onlarda Allah’dan razı 
olmuşlardır. İşte en büyük 
murad budur” .

120— Göklerle yerin ve 
onlarda bulunan her şeyin 
mülkü Allah’ındır. O, her şe
ye kaadirdir.

(12)İbni Abbas (r.a.) m beyanı
na göre, melekler, sofrayı gökyüzün
den indirmiştir. Üzerinde yedi tane 
yufka, yedi de balık varmış. Orada 
bulunanlar doyuncaya kadar yemiş
ler.
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(Sûre: 6)

EL- EN’ÂM SÛRESİ
Mekke devrinde inmiştir.

165 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Hamd, gökleri ve yeri 
yaratan, karanlıkları ve ay
dınlığı yapan Allah’a mah
sustur. (Bu kadar delilin 
açığa çıkmasından) sonra 
kâfir olanlar (putları) Rable- 
riyle denk tutuyorlar.

2— Sizi çamurdan yara
tan, sonra ecel takdir eden
(1) O ’dur. O’nun katında bir 
de adı konmuş ecel (kıyamet 
zamanı) vardır. Sonra siz hâ
lâ şüphe mi ediyorsunuz?

3— O, göklerde ve yerde 
(ibadete lâyık bulunan) Al- 
lah’dır. Sizin içinizi, dışınızı 
bilir; yapacağınız şeyleri de 
bilir.

4 — Böyleyken, onlara 
Rablerinin âyetlerinden hiç
bir âyet gelmiyor ki, ondan 
yüz çevirmiş olmasınlar.

5— İşte hak (Kur’ân) ken
dilerine geldiği zaman da ya
lanladılar. Ama alay ettikleri 
şeyin haberleri yakında onla
ra gelecektir.

6— Görmediler mi ki, on
lardan önce biz nice nesille
ri helâk ettik. Bu yerde size 
vermediklerimizi onlara ver
miş; ve üzerlerine bol bol 
yağmur göndermiştik. Ir
makları, ayaklarının altların
dan akar bir hale getirmiştik. 
Öyleyken, onları günahları 
sebebiyle helâk ettik de ar
kalarından başka nesiller ya
rattık.

7— Sana, kâğıt üzerine 
yazılmış bir kitap indirseydik 
ve onu elleri ile yoklasalardı 
o küfredenler yine, “ Bu açık 
s ih irden başka b ir şey
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değildir”  derlerdi.
8— Bir de, “ Buna bir melek indirilse (de görsek 

ya!)” dediler. Eğer öyle bir melek indirseydik, herhal
de iş bitirilmiş olur; sonra kendilerine bir an bile göz 
açtırılmazdı (çünkü geçmiş milletlerin istedikleri ya
pıldıktan sonra yine iman etmezlerse, Allah hepsini 
helâk ederdi).

(1) Âyet-i kerimede kaza ve hükme bağlanan ecelden maksadın 
doğumdan ölüme kadar olan müddet; ecel-i müsemma ise, ölümden 
ba’s vaktine kadar olan zamandır. Böylece, birinci ecel ferdî ecel, 
İkincisi ise umumî ecel olmaktadır.
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9— Eğer o Peygamberi bir melek yapsaydık, onu yi
ne bir adam şekline koyardık ve elbette onları, düşmek
te oldukları şüpheye yine düşürürdük.

10— And olsun! Senden önce gönderilen peygam
berlerle de eğlenildi. Fakat eğlendikleri hak, o maska
ralığı yapanları çepeçevre kuşatıverdi.

cevap vermezlerse sen söy
le), “ Allah’ındır’ ’ de. O, kendi 
üstüne rahmeti yazdı. Sizi 
mutlaka kıyamet gününe top
layacaktır; bunda şüphe yok
tur. Kendilerine yazık edenler 
var ya! İşte onlar, iman etmez
ler.

13— Halbuki gece ile gün
düzde barınan ne varsa O ’- 
nundur. O, işiten, lâyıkıyla 
bilendir.

14— De ki: “ Ben göklerle 
yeri yaratandan başkasını mı 
veli edineceğim? Halbuki O, 
besliyor; ama kendisi bes
lenmiyor’ ’ . De ki: “ Bana, 
Müslümanların ilki olmam 
emredildi ve sakın müşrikler
den olma, (buyuruldu)’’.

15— De ki: “ Ben, Rabbi- 
me isyan edersem, büyük bir 
günün azabından korka
rım.”

16— O gün, kimden azap 
giderilirse, muhakkak Allah 
ona rahmet buyurdu demek
tir. Ve işte apaçık bir kurtu
luş da budur.

17— Eğer Allah, sana bir 
zarar dokundurursa onu, on
dan başka giderecek yoktur. 
Sana bir hayır dokundurur
sa, bil ki, O her şeye kaadir- 
dir.

11— De ki: “ Yeryüzünde dolaşın da bir bakın. O pey
gamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl olmuş?..” '

12— De ki: “ Şu göklerde ve yerdekiler kimin?”  (Eğer

18— Kullarının üstünde 
kaahir (galip) O’dur. Hikmet 
sahibi, her şeyden haberdar 
olan O ’dur.
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19— De ki: “ Şâhidlik yönün
den hangi şey daha büyük
tür?" . (Cevap vermezlerse) de
ki: “ Allah, benimle sizin aranız
da şâhiddir ve bana bu Kur’ân 
vahy olundu ki, onunla, hem si
zi hem de (sizden sonra) ken
disine ulaşanı uyarayım. Allah'la 
beraber başka bir ilâhlar oldu
ğuna siz hakikaten şehadet 
eder misiniz?". “ Ben, buna şâ
hidlik etmem!" de. “ O, ancak 
ve ancak bir İlâh'dır ve gerçek
ten ben, sizin şirk koştuğunuz 
şeylerden uzağım." de (2).

20— Kendilerine kitap verdi
ğimiz kimseler, Peygamberi, 
kendi oğullarını bildikleri gibi bi
lirler. Kendilerine yazık edenler 
var ya! işte onlar iman etmezler.

21— Allah'a iftira ederek ya
lan uydurandan veya âyetlerini 
yalanlayandan daha zalim kim 
olabilir? Hiç şüphe yok ki, zalim
ler felâh bulmazlar.

22— O gün hepsini mahşere 
toplayacağız. Sonra şirk koşan- 
lara, “ Hani, nerede o Allah’a şe
rik saydığınız ortaklarınız?" di
yeceğiz.

23— Sonra, “ Rabbimiz Al
lah'a yemin ederiz ki, biz, müş
riklerden değildik!" demekten 
başka bir özür bulamayacaklar.

24— Bak, vicdanlarına karşı 
nasıl yalan söylediler? O uydur
dukları putlar da kendilerinden 
kaybolup gitti.

25— Onlardan bazıları, seni 
(Kur’ân okurken) dinler. Ama 
biz, onların kalblerine, onu an
lamalarına engel perdeler koy
duk. Kulaklarında da ağırlık var
dır. Onlar, her mûcizeyi görse
ler, yine ona iman etmezler.

Hatta sana geldikleri vakit seninle çekişirler. Küfredenler, “ Bu 
Kur’ân, eskilerin masallarından başka bir şey değildir.”  der
ler.

26— Onlar, hem Peygamberden vazgeçirmeye çalışırlar, 
hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Böylece ancak kendi
lerini helâk ederler, ama farkına varmazlar.

27— Ateşin karşısına durduruldukları vakit bir görsen! “ Ah! 
Keşke dünyaya geri çevrilsek de Rabbimizin âyetlerini inkâr 
etmesek ve mü’minlerden o lsak!" diyecekler.

(2) Rivayete göre, Mekke halkı Resûl-i Ekrem'e, “Senin risaletin 
olduğuna delil yok” demeleri üzerine bu âyet inzal olundu.
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28— Hayır! Evvelce gizleyip durdukları şeyler kar
şılarına çıktı (da ondan böyle söylüyorlar). Yoksa ge
ri çevrilselerdi, mutlaka yasak edildikleri fenalığa, yine 
dönerlerdi. Şüphesiz onlar, yalancıdırlar.

29— Yine dönüp, “ Bu dünya hayatından başka bir 
hayat yoktur; biz, bir daha dirilecek değiliz.”  dediler.

30— Onları, Rableri huzurunda durduruldukları va
kit bir görsen! Allah onlara, “ Nasıl şu (âhiret âlemi) 
hak değil miymiş?”  diye soracak. Onlar, “ Rabbimize 
yemin ederiz ki evet (hak’dır)” diyecekler. “ O halde

küfretmeniz sebebiyle azabı 
tadın bakalım!”  buyuracak.

31—  Allah’ın huzuruna çı
kacaklarını yalanlayanlar 
gerçekten ziyana uğramıştır. 
Nihayet kıyamet kendilerine 
ansızın geldiği vakit, “ Ey
vah! Dünyada yaptığımız ku
surlardan dolayı hasretimize 
bak!”  derler. Ve günahlarını 
sırtlarına yüklenirler. Dikkat 
edin ki, yüklendikleri yükler 
pek kötüdür!

32— Dünya hayatı, bir 
oyun ve eğlenceden başka 
bir şey değildir. Elbette âhi
ret yurdu, takvâ sahipleri için 
daha hayırlıdır. Hâlâ akıllan
mayacak mısınız?

33— Muhakkak biliyoruz 
ki, söyledikleri lâf, cidden se
ni incitiyor. Fakat hakikatte 
onlar seni yalanlamıyorlar. 
Lâkin o zalimler, Allah'ın 
âyetlerini inkâr ediyorlar.

34— And olsun! Senden 
önce birçok peygamberler 
yalanlandı. Ama eziyet edilip 
yalanlanmalarına sabrettiler. 
Nihayet kendilerine zaferimiz 
geldi. Allah'ın (va’d) kelime
lerini değiştirecek hiçbir kuv
vet yoktur. And olsun! Gön
derilen peygamberlerin ha
berlerinden bir kısmı sana da 
geldi.

35— Eğer onların yüz çe
virmeleri sana ağır geliyor ve 
senin de gücün yetiyorsa ye
rin derinliğine inecek bir tü
nel veya göğe çıkacak bir 
merdiven ara ki, onlara bir 
mucize getiresin (3). (Şunu 
bil ki) Allah dileseydi, elbet 
onları hidâyet üzere toplardı. 
O halde, sakın cahillerden 
olma!

(3) Bu âyetten anlaşılıyor ki, mu
cize göstermek, peygamberin elin
de değildir, fakat Allah’ın izniyledir.
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36— Samimiyetle dinle
yenler (yapacağın davete)
icabet eder. ÖlülerCe gelin
ce), onları Allah diriltir, son
ra hepsi onun (huzuruna) 
döndürülürler.

37— (Mekke kâfirleri), 
“ Ona Rabbinden bir mûcize 
indirilse ya!”  dediler. De ki: 
“ Şüphesiz Allah, mûcize in
dirmeye kaadirdir. Lâkin on
ların çoğu bilmezler.”

38— Yerde debelenen 
hiçbir hayvan ve iki kanadı ile 
uçan hiçbir kuş yoktur ki, si
zin gibi ümmetler olmasın.

x Biz kitapta hiçbir 
şeyi noksan bı
rakmadık. Sonra 
hepsi, Rablerine 
toplanıp haşrolu- 
nacaklardır.

39— Âyetleri
mizi yalanlayan
lar, karanlıklar 
içinde kalmış bir
takım sağırlar, 
dilsizlerdir. Allah, 
dilediği kimseyi 
saptırır; dilediğini 

de doğru yol üzerinde bulun
durur.

40— (Mekke müşrikleri
ne) de ki: “ Bir düşünür mü
sünüz kendinizi? Eğer Al
lah’ın azabı size gelir yahut 
kıyamet başınıza koparsa, 
siz de doğru söyleyen insan
larsanız, Allah dan başkası
na mı yalvarırsınız?“ .

41— Bilakis yalnız ona 
dua edersiniz. O da dilerse 
bertaraf edilmesine yalvardı
ğınız belâyı kaldırır. Siz de 
ortak koştuğunuz putları 
unutursunuz.

42— And olsun! Biz, sen
den önce birtakım ümmetle
re peygamberler gönderdik. 
(Dinlemediler de), onları, 
darlık ve çeşitli hastalıklarla 
kıvrandırdık, olur ki yalvarır

lar.
43— Hiç olmazsa, böyle şiddetimiz geldiği vakit bâ- 

ri yalvaraydılar. Lâkin onların kalbleri katılaşmış, şey
tan da yaptıklarını kendilerine süslü göstermişti.

44— Vaktâ ki, edilen ihtarları unuttular. Biz de (is- 
tidrac (4) için) üzerlerine her şeyin kapılarını açıver
dik. Nihayet kendilerine verilen bu genişlik ile tam fe
rahladıkları sırada, onları ansızın yakalayıverdik. Bir an
da hepsi bütün ümitlerinden mahrum kaldılar.

(4) İstidrac; lügatte derece derece yükselmek; terimde imanla ve 
sâlih amelle birlikte olmadan harikulâde şeylerin zuhuruna denir.
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45— Böylece, o zulmeden kavmin kökü kesildi. 
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

46— (Mekkelilere) de ki: "Söyleyin bakalım. Eğer Al
lah, kulaklannızı ve gözlerinizi alır da (sizi sağır ve dilsiz 
bırakır)sa,kalblerinize mühür vurursa, Allah’dan baş
ka onları size getirecek tanrı kimdir?’ ’ Bak, âyetlerimizi 
nasıl evirip çeviriyoruz; sonra da onlar nasıl yüz çeviri
yorlar?

47— De ki: "Gördünüz mü kendinizi? Eğer Allah’ın 
azabı size ansızın yahut aşikâre geliverirse, zalimler gü- 
rûhundan başkası mı helâk olur?’ ’ .

48— Biz peygamberleri, 
ancak rahmetimizin müjdeci
leri ve azabımızın habercile
ri olmak üzere göndeririz. 
Artık, kim iman edip halini 
düzeltirse, onlara korku yok
tur. Onlar, mahzun da olma
yacaklardır.

49— Âyetlerimizi yalanla
yanlara gelince, onlara, fâ- 
sıklıkları sebebiyle azap do
kunacaktır.

50— De ki: "Ben size, Al
lah’ın hâzineleri bendedir, 
demiyorum. Ben, gaybı bil
mem. Size ben, meleğim de 
demiyorum. Ben, ancak ba
na vahy olunana uyarım” . 
De ki: "H iç  görmeyenle gö
ren bir olur mu? Hiç düşün
müyor musunuz?” .

51—  Rablerinin huzurun
da haşr olunacaklarından 
korkanları bununla uyar. 
Onların, Rablerinden başka 
ne bir dostu, ne de bir şefaat
çisi yoktur. Ola ki, sakınırlar.

52— Rablerinin rızasını di
leyerek sabah-akşam O’na 
dua edenleri yanından kov
ma. Sana onların hesabın
dan bir şey yok; onlara da 
senin hesabından bir şey 
yoktur ki; onları (biçareleri) 
kovarsın (ama) zalimlerden 
olursun! (5).

(5) Kureyş’in ileri gelenlerinden 
bir zümre, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) 
Efendimiz’e dediler id: “Yanma alıp 
konuştuğun şu fakirleri (Ammar, Sü- 
heyb, Habbab, gibi zevatı) huzurun
dan kovarsan gelir; sizinle konuşu
ruz. Bunlarla bir arada oturmak bi
zim şerefimize dokunur!” . Cenab-ı 
Risaletmeab (s.a.v.) bu teklife kar
şı, “Ben mü’minleri koğamam" ce
vabını verince dediler ki: “Bari biz 
geldiğimiz zamanlarda kalkıp gitsin
ler” . Resûl-i Ekrem (s.a.v.) bunu ka
bul eder göründü, Hazreti Ömer 
(r.a.) de aynı muvafakati gösterdi. 
Hatta bu yolda bir mukavele yazıl
mak üzere Cenab-ı Ali (k.v.)nin yaza
cak bir şey getirmesi de emir buyu
ruldu. Derken bu âyet-i kerime nâ- 
zil oldu.
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53— Böylece bazılarını 
bazılariyle imtihan ettik ki, 
(Kureyş’in ileri gelenleri),
“ Bunlar mı Allah’ın aramız
dan lütfuna lâyık gördüğü 
kimseler?”  desinler. Allah, 
şükredenleri daha iyi bilen 
değil midir?

54— Âyetlerimize iman 
edenler sana geldiği zaman, 
“ Selâm size! Rabbiniz, ken
dine rahmeti yazdı ki, sizden 
kim bilmeyerek bir fenalık 
yapar da sonra tevbe ederek 
halini düzeltirse, bilsin ki, Al
lah muhakkak çok bağışlayı
cı, çok merhametlidir.”  de.

55— Biz, âyetleri böyle 
açıklarız. Bir de suçluların 
yolu belli olsun diye böyle 
yaparız.

56— De ki: “ Ben, Allah’- 
dan başka sizin taptıklarını
za ibadet etmekten men edil
d im .”  De ki: “ Ben sizin he- 
valarınıza uymam. O takdir
de gerçekten şaşırmış ve 
doğru yola gidenlerden ol
mamış bulunurum.”

57— De ki: “ Ben, Rabbim- 
den açık bir hüccet üzereyim. 
Siz ise, onu yalanladınız. Sizin 
acele istediğiniz azap benim

elimde değil. Hüküm ancak Allah’a mahsustur. O, hakkı 
anlatır ve hükmedenlerin en hayırlısıdır.”

58— De ki: “ Eğer, o acele istediğiniz şey elimde ol
saydı, sizinle aramızdaki iş çoktan olup bitmişti” . Ama 
Allah zalimleri çok iyi bilir.

59— Gaybın anahtarları, Allah’ın katindadır. Onları 
ancak O bilir. Karada, denizde ne varsa hepsini yine 
O bilir. Bir yaprak düşmez ve yerin karanlıkları içine 
bir tâne girmez ki, O bilmesin. Yaş ve kuru her ne var
sa hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) dır.
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60— Geceleyin sizi öldüren (ölmüşcesine kendiniz
den geçiren) O’dur. Bununla beraber, gündüz kazan
dıklarınızı da bilir. Sonra takdir edilen ömür tamamlan
sın diye, sizi gündüzün içinde uyandırır. Nihayet dö
nüşünüz O ’nadır. Sonra O, size (dünyada) yapmış ol
duğunuz işleri haber verecektir.

61— Kullarının üstünde kaahir olan O ’dur. Ve üze
rinize (amellerinizi yazan) Hafaza melekleri gönde
rir. Nihayet, sizden birinize ölüm geldiği vakit, elçileri
miz (melekler) onun ruhunu alırlar. Hem onlar, vazife

lerinde kusur etmezler.
62— Sonra o ölenler, hak 

olan, Mevlâlarına Allah’a ia
de edilirler. Dikkat edin! Hü
küm yalnız O ’nundur. O he
sap görenlerin en süratlisi
dir.

63— (Mekkelilere) de ki:
“ Sizi karanın ve denizin ka
ranlıklarından kim kurtarır? 
Gizli, aşikâr dualar ederek, 
“ Ahdimiz olsun, eğer Allah 
bizi bundan kurtarırsa, mu
hakkak şükredenlerden olu
ruz!”  dersiniz.”

64— De ki: ‘ ‘Sizi o tehlike
lerden ve bütün sıkıntılardan 
Allah kurtarır; sonra siz, 
O ’na şirk koşarsınız” .

65— De ki: ‘ ‘O, size üstü
nüzden veya ayaklarınızın al
tından bir azap göndermeye, 
yahut sizi birbirinize katıp 
bazınızın hıncını bazınıza 
taddırmaya güçlü olandır” . 
Bak, onlar iyice anlasınlar di
ye, âyetleri nasıl açıklıyo
ruz?!

66— Kur’ân hak olduğu 
halde, senin kavmin onu ya
lanladı. De ki: “ Ben, sizin 
üzerinize vekil değilim!” .

67— Her haberin karar
laşmış bir zamanı vardır. İler
de öğrenirsiniz.

68— Âyetlerimiz hakkında 
alay yollu söz edenleri gör
düğün vakit, hemen onlar
dan yüz çevir! Tâ ki, başka 
bir söze dalsınlar. Şayet şey
tan bunu sana unutturursa, 
hatırladıktan sonra, o zalim 
kavimle beraber oturma!
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69— Gerçi Allah’dan kor
kanlara, onların hesabından 
bir şey yoktur. Velâkin bir ih
tar olur. Belki sakınırlar.

70— Bırak o dinlerini 
oyuncak ve eğlence edinen 
ve dünya hayatı kendilerini 
aldatmış bulunan kimseleri 
de, şunu ihtar et ki, bir nefis 
yaptığı günahlar yüzünden 
helake düşmeyegörsün! O 
vakit Allah’dan başka, ona 
ne bir dost bulunur, ne de bir 
şefaatçi. Her türlü fidyeyi 
denkleştirse bile kabul edil
mez. Bunlar, kendi kazan
dıkları günahlar yüzünden 
helâke düşürülm üşlerdir. 
Küfrettikleri için, onlara kay
nar sudan bir içecek ve acıklı 
bir azap vardır.

71— De ki: “ Biz, Allah’ı 
bırakıp da, bize bir faydası, 
zararı olmayan şeylere mi 
yalvaracağız? Ve Allah bize 
hidâyet vermişken, ardımıza 
mı döneceğiz? O avanak gi
bi ki, yeryüzünde şaşkın 
şaşkın dolaşırken, kendisini 
şeytanlar ayartıp uçuruma 
çekmektedir. Beride ise ar
kadaşları var. “ Bize gel”  di
ye, onu doğru yola çağırıp 
duruyorlar. De ki: “ Muhak

4  j  \ ^  jj \ ly p  >4

v ' * *î ""
jji

5J

U S )

©  i ■> 4 -4  ' J ^ 44 44

kak hidâyet, Allah’ın hidâyetidir. Biz, âlemlerin Rabbi- 
ne hâlis Müslüman olalım diye emraldık.”

72— Birde, “ Namazı dosdoğru kılın ve O ’ndan kor
kun! Huzuruna varıp toplanacağınız O ’dur!”  diye em- 
rolunduk.

73— Gökleri ve yeri hak ile yaratan O’dur. O gün (ya
ni kıyamette bir şeye) “ Ol! ”  diyecek, o da oluverecek- 
tir. Hak söz O ’nundur. Sûr'a üfürüleceği gün de mülk 
O ’nundur. Hazırı, gaibi bilen O, hikmet sahibi, her şey
den haberdar olan da O ’dur.
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74— Hani İbrâhim, babası Âzer’e, “ Sen putları kendine 
tanrı mı ediniyorsun? Gerçekten ben seni ve kavmini açık bir 
sapıklık içinde görüyorum.”  demişti (6).

75— Böylece biz, yakîn sahiplerinden olsun diye, ibrâhim ’e 
göklerin ve yerin büyük (ve muhteşem) mülkünü gösteriyor
duk.

76— Üzerine gece çökünce o (İbrâhim a.s.), bir yıldız gör
dü. “ Bu benim Rabbim” , ha!.. (Mümkün değil olamaz!), de
di. Yıldız batınca, “ Ben batanları sevmem”  dedi.

77—  Bundan sonra, ayındoğduğunugörüncede, “ Bu be
nim Rabbim, ha!..”  dedi. Ve o da batınca (hem Rabbineolan 
inancım izhar, onları (halkını)ikna etmek,hem de kendisinin

A

Rabbine olan ihti
yacını itiraf etmek 
için) dedi ki: “ Hiç 
şüphe yok, Rabbim 
bana hidâyet et
mezse, ben de mut
laka o sapıklargü- 
rûhundan olacak
tım .”

78— Sonra gü
neşi doğar vaziyet
te görünce de, “ Bu 
benim R abbim ”
(ha!?.. Asla olamaz). Bu, hep
sinden de büyük!..”  demiş. Fa
kat batınca da (şöyle) söylemiş
ti: “ Ey kavmim! (Gördünüz ya, 
bunların hepsi fani ve mahlûk
tur). Ben sizin (Allah’a) eş koş
tuklarınız nesnelerden tamamen 
uzağımdır” .

79— “ Ben, hakka eğilerek, 
yüzümü göklerle yeri yaratana 
döndüm ve ben, müşriklerden 
değilim!”  dedi.

80— Kavmi de ona karşı mü
cadeleye kalkıştı. O, “ Allah, be
ni doğru yola iletmişken siz, O - 
nun hakkında, benimle çekiş
meye mi kalkışıyorsunuz? Ben, 
sizin O ’na ortak koştuğunuz 
şeylerden korkmam. Rabbim di
lemedikçe, onlar bana hiçbir 
şey yapamaz. Rabbim her şeyi 
ilmi ile kaplamıştır. Artık hiç dü
şünmez misiniz?

81— Hem ben nasıl olur da 
sizin eş tanıdığınız putlardan 
korkarım? Baksanız a siz, Al
lah'ın hiçbir delil indirmediği 
şeyleri ona şerik koşmaktan 
korkmuyorsunuz. Şu halde bili
yorsanız (söyleyin), korkudan 
emin olmaya iki taraftan hangi
si haklıdır?”  dedi.

(6) Hazreti İbrahim Babil halkın
dan idi. Yıldızlara ve gök cisimleri
ne taptıkları gibi, putlara da tapar
lardı. Hazreti İbrahim, babasının ve 
kavminin putlara taptıklarım görün
ce onları sert bir dille kınadı, put
ların tapınmaya lâyık olmadıklarım, 
Allah ile insanlar arasmda vasıta 
olamayacaklarım, hatta onlardan 
hiçbir fayda ve zararın gelmeyece
ğini bildirdi.
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82— İman edip de imanla
rını zulümle bulaştırmayanlar 
var ya! İşte korkudan emin 
olmak onların hakkıdır. Hidâ
yete erenler de onlardır.

83— Bizim hüccetimiz (7) 
budur ki, onu kavmine karşı 
İbrahim’e verdik. Biz, diledi
ğimiz kimselerin dereceleri
ni yükseltiriz. Şüphesiz ki, 
Rabbin hikmet sahibidir; ke
mâliyle bilicidir.

84— İbrâhim e (oğlu) is- 
hak ile (onun oğlu) Yakûb’u 
ihsan ettik ve her birini (pey
gamberlikle) hidâyete erdir
dik. Daha önce de Nûh’u ve 
onun soyundan da Dâvud’u, 
Süleyman’ı, Eyyûb’u, Yû
suf’u, Mûsa’yı ve Harun’u 
hidâyete erdirmiştik, işte biz 
iyilik yapanları böyle mükâ
fatlandırırız.

85— Zekeriyya, Yahyâ, 
İsa ve İlyas’a da hidâyetle 
peygamberlik verdik. Bunla
rın hepsi sâlihlerdendi.

86— İsmâil’e, Elyesa’a, 
Yûnus’a ve Lût’a dahi pey
gamberlik verdik. Ve hepsi
ni âlemlere üstün kıldık.

87— Babalarından, nesil
lerinden ve kardeşlerinden 
bir kısmını da üstün kıldık. 
Onları seçtik ve kendilerini 
doğru yola ilettik.

88— İşte bu yol, Allah’ın 
yoludur. O, buna, kulların
dan dilediğine hidâyet eder. 
Eğer onlar da Allah’a ortak 
koşsalardı, yaptıkları bütün 
ameller boşa giderdi.

89— İşte bunlar, kendileri
ne kitap, hikmet ve peygam
berlik verdiğimiz kimselerdir. 
Şimdi bunlar (yani Kureyş ka

bilesi), buna nankörlük ediyorsa, biz onların yerine, pey
gamberleri ve kitapları inkâr etmeyen bir kavmi (Muhacir
lerle Ensarı) vekil etmişizdir.

90— Onlar (peygamberler), Allah’ın, hidâyetine eriş
tirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü! 
"Ben buna(Kur’ân’a) karşı sizden bir ücret istemem. 
O ancak âlemleri irşad için İlâhî bir öğüttür" de.

(7) Ayet-i kerimede geçen “hüccet” Hazreti İbrahim'in mûcizesi- 
dir. Çünkü Hazreti İbrahim, insanları söz söylemek konusunda mağ
lûp ederdi.
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91— Yahûdiler, Allah’ın kadrini gereği gibi bileme
diler. Çünkü, “ Allah, hiçbir insana bir şey indirmedi." 
dediler. De ki: “ Mûsa’nın insanlara bir nûr ve hidâyet 
olmak üzere getirdiği o kitabı kim indirdi? Siz onu par
ça parça kâğıtlar haline koyup (hesabınıza geleni) açık
lıyor; çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin bilmediğiniz ata
larınızın da bilmediği şeyler, size öğretilmiştir. (Resu
lüm) sen, “ Allah’ ’ de, sonra bırak onları, daldıkları ba
takta oynayadursunlar.

92— İşte bu da bizim indirdiğimiz bir kitap. Müba

rek, feyizli ve kendinden ön
ceki (Tevrat ve İncil’i) kitap
ları tasdik edicidir. Biz onu 
bir de Mekke halkını ve çev
resinde olanları uyarasın di
ye indirm işizdir. Âhirete 
iman edenler, ona da inanır
lar. Hem onlar namazlarına 
da devam ederler.

93— Allah a yalan iftira e- 
denden, yahut kendisine bir 
şey vahy olunmadığı halde, 
“ Bana vahy olundu.”  diyen
den; birde, “ Allah’ın indirdi
ği âyetle r gibi ben de 
indireceğim”  diyen kimse
den daha zalim kim olabilir? 
Zalimler ölüm halinde can 
çekişirken, melekler de elle
rini uzatmış, “ Çıkarın canla
rınızı! Allah’a karşı hak olma
yanı söylemenizden ve onun 
âyetlerine karşı büyüklük 
taslamanızdan ötürü bugün 
alçaklık azabı ile cezalandırı
lacaksınız!”  (derken) onları 
bir görsen! (şaşar kalırdın).

94— (Dirildikleri vakit on
lara şöyle denilir): “ And ol
sun ki bize, ilk defa yarattı
ğımız gibi, teker teker geldi
niz. Size verdiğimiz malı, 
mülkü arkanızda bıraktınız. 
Hani yaratmakta Allah’a or
tak koştuğunuz şefaatçıları- 
nızı yanınızda görmüyoruz. 
Aranızdaki (bağlar) param
parça koptu. Ve o umdukla
rınızın hepsi sizden kaybolup 
g itti!” .
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95— Şüphesiz ki Allah, ta
neleri ve çekirdekleri yaran
dır. Ölüden diriyi çıkarır. Di
riden ölüyü çıkaran da O’dur 
(yumurtadan canlı tavuk, 
canlı tavuktan yumurta çı
karır). İşte size söylüyorum! 
Allah budur. O halde (iman
dan) nasıl çevriliyorsunuz?

96— Sabahı (gece karan
lığından) yaran O’dur. Gece
yi istirahat için, güneşle ay’ı 
da vakitlerin hesabı için ya
ratmıştır. İşte, bütün bunlar 
güçlü, bilici Allah’ın takdiri
dir.

97— Karanın ve denizin 
karanlıklarında kendileri ile 
yolunuzu bulasınız diye sizin 
için yıldızları yaratan O’dur. 
Gerçekten biz, bu alâmetle
ri, bilenler için beyan ettik.

98— Sizi tek bir nefisten 
yaratan O ’dur. Bir müstekar 
(rahimde kalmak hali), bir 
de müstevda’ (baba sulbü 
hali) vardır. Biz, bu âlamet- 
leri anlayan kim selere 
açıkladık.

99— Gökten su indiren de 
O’dur. Onunla her şeyin ne
batını çıkardık. Ve o nebattan 
bir yeşillik çıkardık. Ondan bir
biri üzerine binmiş tâneler çı
karıyoruz. Hurma ağacının 
tomurcuklanndan birbirine ya
kın salkımlar, üzümlerden 
bağlar, (yapraklan) birbirine 
benzer (meyveleri) benzemez 
zeytin ve nar ağaçları bitirdik. 
Her birinin meyvelerine bakın! 
Bir, ilk meyve verdiği vakit, bir 
de olgunlaştığında bakın. Şüp
hesiz bu size gösterilenlerde

iman edenler için birçok alâmetler vardır.

100— Böyle iken, tuttular Allah’a cinleri ortak koş
tular. Halbuki onları da Allah yaratmıştır. B irde bilgile
ri olmadığı halde Allah’ın oğulları ve kızları olduğunu 
uydurdular. (Uzeyr Allah’ın oğlu, melekler Allah’ın 
kızlarıdır dediler), Allah, onların bu vasıflamalarından 
münezzeh ve yücedir.

101— Göklerin ve yerin yaratıcısı O ’dur. O ’nun na
sıl çocuğu olabilir ki, eşi de yoktur. Her şeyi yaratmış
tır ve O, her şeyi hakkıyla bilendir.
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hinedir. Ben, sizin üzerini
ze muhafız değilim.

105— Biz, âyetleri böyle 
şekilden şekle koyuyoruz ki, 
hem (o Mekkeli nankörler), 
“ Sen ders almışsın.”  desin
ler, hem de onu anlayanlara 
açıklayalım.

106— Sen Rabbin tarafın
dan sana vahy olunana tâbi 
ol! O ’ndan başka hiçbir ilâh 
yoktur. Allah’a ortak koçan
lardan yüz çevir!

107— Eğer Allah dilesey- 
di, onlar müşrik olmazlardı. 
Biz, seni, onların üzerine 
muhafız koymadık. Sen on
lara vekil de değilsin!

108— Müşriklerin Allah’- 
dan başka taptıkları şeylere 
sövmeyin ki, onlar da cahil
likle ileri giderek Allah’a söv
mesinler. Böylece her üm
mete amellerini süslemişiz- 
dir. Sonunda dönüşleri Rab- 
lerinedir. O da kendilerine 
neler yapar idiyseler haber 
verecektir.

102— İşte (size bu sıfatlarla işaret edilen) Allah, 
Rabbinizdir. Ondan başka hiçbir İlâh yoktur. O, her şe
yin yaratanıdır. Şu halde O ’na kulluk edin. O, her şey 
üzerine vekildir.

103— Gözler O’nu idrak edemez. Ama O, gözleri id
rak eder. O, latif (ve lutûf sahibi)’dir, (her şeyden) ha
berdardır.

104— Size Rabbinizden, basiretler (gönül gözleri, 
hakikati idrak etme kabiliyetleri) geldi. Artık kim (hak
kı) görürse kendine, kim de körlük ederse kendi aley-

109— Bir de olanca kuv
vetleriyle Allah’a yemin etti
ler ki, eğer kendilerine bir 
mûcize gelirse, mutlaka ona 
inanacaklarmış. Deki: “ Mû- 
cizeler ancak Allah’ın katin
dadır. Siz ne bileceksiniz ki, 
mûcize gelmiş olsa yine ona 
inanmayacaklardır.”

110— İlkin buna iman et
medikleri gibi (bundan son
rakine de inanmazlar). Biz
onların kalblerini ve gözleri
ni ters çeviririz. Ve kendile
rini bırakıveririz de azgınlık
ları içinde bocalayıp giderler.
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111— Biz on
lara (diledikleri 
gibi) melekleri de 
indirsek, kendile
ri ile ölüler de ko
nuşsa ve bütün 
varlıkları takım 
takım karşılarına 
toplasak (da se
nin doğruluğuna 
şâhidlik etseler), 
yine iman ede
cek değ illerd i. 

Meğer ki, Allah dilemiş ol
sun. Lâkin onların çoğu (bu 
hakikati) bilmezler.

112 —  Böylece biz her 
peygambere, insan ve cin 
şeytanlarını düşman yapmı
şızdır. Bunlar, aldatmak için 
birbirlerine lâfın yaldızlısını 
telkin ederler. Eğer Rabbin 
dileseydi bunu yapamazlardı. 
Öyleyse, onları, uydurdukla
rı yalanlarla başbaşa bırakı
ver.

113— Bir de o lâfa, âhire- 
te inanmayanların kalbleri 
meyletsin, ondan hoşlansın
lar ve kazanmakta oldukları 
günahı kazansınlar (da ce
zasını çeksinler) diye öyle 
yaparlar.

1 1 4 —  Deki: ‘ ‘Allah size ki
tabı ayrıntıları ile indirmişken, 
ben Allah’dan başka hakem 
mi arayacağım?” . Kendileri
ne kitap verdiğimiz kimseler 
de bilirler ki, bu Kur’ân, Rab- 
binden hak olarak indirilmiş
tir. Şu halde, sakın şüphe 
edenlerden olma! (8).

115 —  Rabbinin kelimesi 
(emir ve yasakları), doğru
luk ve adaletçe tamamdır. 
Onun kelimelerini değiştire
bilecek yoktur, işiten O, hak- 
kıyle bilen O ’dur.

1 16 — Eğer yeryüzündeki insanların çoğuna uyar
san, seni, Allah yolundan saptırırlar. Onlar, ancak zan 
ardından yürürler ve onlar, sadece atıyorlar.

117— Şüphesiz Rabbin, yolundan sapanları en iyi 
bilendir. Doğru yolda olanları da en iyi bilicidir.

118 —  O halde Allah'ın âyetlerine inanan mü’minler 
iseniz, besmele ile kesilen hayvanlardan yeyin.

(8) Peygamber Efendimizden hakem istemeleri üzerine bu âyet-i 
kerime inmiştir.
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119— O, size kendisine kesin olarak muztar ve muh
taç bulunduklarınız hariç olmak üzere, neleri haram kıl
dığını ayrı ayrı bildirmişken, besmele ile kesilen hay
vanlardan ne diye yemeyeceksiniz? Gerçekten birçok
ları, bildiklerinden değil, (nefsânî) hevâları ile (halkı) iyi
den iyiye saptırıyorlar. Hiç şüphe yok ki, Rabbin sınırı 
aşanları en iyi bilendir.

120—  Günahın açığımda, kapalısını da bırakın! Çün
kü günah kazananlar, yarın kazandıklarının cezasını gö
receklerdir.

121— Kesilirken üzerine 
besleme çekilmemiş hayvan
dan yemeyin! Çünkü onu ye
mek fâsıklıktır. Doğrusu şey
tanlar, sizinle mücadele et
mek için, kendi dostlarına 
telkinde bulunurlar. Eğer on
lara itaat ederseniz, muhak
kak siz de müşrik olursunuz.

122— Bir ölüyken diriltti
ğimiz (yani kâfir iken hidâ
yet verdiğimiz) ve kendisi
ne, insanlar arasında yürü
yeceği bir nur ihsan ettiğimiz 
kimse, karanlıklar içinde ka
lıp bir türlü çıkamayan gibi 
olur mu hiç? İşte kâfirlere 
yaptıkları işler böyle yaldızlı 
gösterilmektedir.

123— Böyle her beldede 
oraların suçlularını büyük 
(sanılmış) kimseler yaptık ki, 
orada hile yapsınlar. Halbu
ki onlar, hileyi ancak kendi
lerine yapıyorlar. Ama farkın
da değillerdir.

124— Onlara bir âyet gel
diği vakit, “ Allah’ın peygam
berlerine verilen risâlet, ay
nen bize de verilmedikçe as- 
lâ iman edemeyiz!”  dediler. 
Allah, risâletini nereye vere
ceğini çok iyi bilir. Hilekârlık
larından dolayı suç işleyen
lere, yarın, Allah katında 
hem horluk, hem de pek şid
detli azap dokunacaktır.
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125— Allah, kime hidâyet 
vermeyi dilerse, onun gönlü
nü İslâm’a açar. Kimi de sa
pıklıkta bırakmak isterse, 
onun kalbini öyle daraltır, sı
kıştırır ki, öfkesinden göğe 
tırmanacak sanırsın. Allah, 
iman etmeyenlerin üzerinde 
murdarlığı böyle bırakır.

126— Bu (İslâm dini) ise, 
Rabbinin doğru yoludur. 
Gerçekten biz, âyetleri düşü
nen bir kavim için beyan et
tik.

127— Onlar için Rableri 
katında selâmet yurdu (cen
net) vardır ve yapmakta ol
dukları (hayırlı amelleri) se
bebiyle, onların velileri Al- 
lah’dır.

128— O gün, onların hep
sini bir araya toplayacak ve, 
“ Ey cinler cemaati! insanla
ra hakikaten çok ettiniz! ’ ’ di
ye seslenecek. Cinlerin in
sanlardan olan dostları da, 
“ Ey Rabbimiz! Biz, birbiri
mizden faydalandık ve bizim 
için takdir buyurduğun ece
le (kıyamet gününe) erdik, ”  
diyecekler. Buyuracak ki: 
“ Allah’ın (bağışlamayı) dile
dikleri hariç olmak üzere, 
içinde ebedî kalıcı olduğunuz 
yeriniz ateştir. Şüphesiz 
Rabbin hikmet sahibidir, her 
şeyi bilendir.

129— İşte biz, zalimlerin 
bazısını, kazandıkları (cü
rümler) sebebiyle, bazısına 
böyle dost ederiz.

130— Ey ins ve cin toplulukları! içinizden, size be
nim âyetlerimi anlatan ve bugününüzün gelip çataca
ğını haber veren peygamberler gelmedi mi? (denilecek. 
Onlar da), “ Biz kendi aleyhimize şâhidlik ediyoruz”  di
ye cevap verecekler. Dünya hayatı onları aldattı da, kâ
fir olduklarına dair kendi aleyhlerine kendileri şâhid ol
dular.

131— Bu (peygamber gönderme işi) şunun içindir 
ki: Memleketleri, ahalisigaafil iken, zulümleri sebebiyle 
Rabbinin helâk edici olmadığındandır.
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132— Herkes için, yaptıklarına göre dereceler var
dır. Rabbin onların yaptıklarından gaafil değildir.

133— Rabbin ganîdir, rahmet sahibidir. Dilerse (ey 
Mekkeliler) sizi yok eder de, arkanızdan yerinize dile
diği kimseleri getirir. Nasıl ki, sizi de başka bir kavmin 
neslinden meydana getirdi.

134— Size edilen va’d muhakkak başınıza gelecek
tir. Siz onun önüne geçemezsiniz.

135— De ki: “ Ey kavmim! Bütün kuvvetinizle yapa

cağınızı yapın. Ben (vazifemi) 
yapıcıyım. Yakında bileceksi
niz ki, dünya evinin sonu (olan 
cennet) kimin olacak? Hiç 
şüphe yok ki, zalimler felah 
bulmazlar’ ’ .

136— T uttular Allah ’ ın ya
rattığı ekin ve davardan ona 
hisse ayırdılar ve akıllarınca, 
“ Bu Allah’ın, bu da Allah’a 
ortak koştuğumuz putların.’ ’ 
dediler. Ama putlar için olan 
Allah tarafına ulaşmaz. Allah 
için olan ise putların tarafına 
ulaşır. Ne kötü hüküm veri
yorlardı!

137— Yine bunun gibi, 
müşriklerden çoğuna, evlât
larını öldürmeyi de, taptıkla
rı şerikleri (cinler) iyi bir şey 
gibi gösterdi. Maksatları 
hem onları yok etmek, hem 
de dinlerini karmakarışık et
mekti. Eğer Allah dileseydi 
bunu yapamazlardı. O halde 
onları uydurdukları yalanlar
la başbaşa bırak (da, ne hal
leri varsa görsünler)!
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j.

haramdır. Onları bizim diledi
ğimiz kimselerden başkası yi
yemez. Şu davarların sırtları 
(na binilmesi) haram edilmiş
tir.”  Diğer birtakım hayvanla
rın ise (keserken) üzerine 
besmele çekmezler. Hep bun
ları, (Allah’ın emri diye), Al
lah’a iftira ederek yaparlar. 
Yaptıkları iftira yüzünden ya
kında Allah, cezalarını vere
cektir.

139— Bir de dediler ki: 
‘ ‘Bu davarların karınlarında 
bulunan yavrular sırf bizim 
erkeklerimize mahsustur. 
Kadınlarımıza haram edilmiş
tir. Eğer yavru ölü doğarsa, 
erkek ve kadınlarımız onu 
yemekte ortaktırlar” . Allah, 
onlara, isnatlarının cezasını 
yakında verecektir. Muhak
kak ki O, hikmet sahibidir, 
her şeyi bilendir.

140— Bilgisizlik yüzünden 
budalaca çocuklarını öldüren
ler ve Allah’ın kendilerine ver
diği rızkı, Allah’a iftira ederek 
haram sayanlar muhakkak zi
yana uğramışlardır. Bunlar 
gerçekten sapmışlar ve doğru 
yolu bulamamışlardır.

141—  0  çardaklı ve çardaksız bağları, tadları muh
telif hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez 
halde zeytinleri, narları, meydana getiren O ’dur. Her 
biri mahsûl verdiği vakit mahsûlünden yeyin. Hasad gü
nü de sadakasını verin, israf etmeyin. Çünkü O, israf 
edenleri sevmez.

142— Davarlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek 
yapılanı yaratan da O'dur. Allah’ın size rızık olarak ver
diklerinden yeyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. 
Çünkü o, sizin için açık bir düşmandır.
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143— Sekiz çift (hayvan yarattı). Koyundan (erkek 
ve dişi olmak üzere) iki, keçiden de iki. De ki: “ Allah, 
(koyunla keçiden) iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki 
dişiyi mi? Yahut bu iki dişinin rahimlerinin ihtiva ettik
lerini mi? Eğer doğru söylüyorsanız, bana bir bilgiye 
dayanarak haber verin!”  (9).

14 4— Deveden de iki, sığırdan da iki çift yarattı. De 
ki: “ Allah, iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? 
Yahut bu iki dişinin rahimlerinin, ihtiva ettiklerini mi? 
Yoksa Allah, size bunu (haram kılmayı) tavsiye ettiği

zaman, siz orada şâhid mi ol
dunuz?” . Hiçbir ilim olmaksı
zın insanları saptırmak için, 
uydurduğu yalanı Allah'a isnal 
edenden daha zalim kim ola
bilir? Şüphesiz Allah, zalimler 
güruhunu doğru yola iletmez.

145— De ki: “ Ben, bana 
vahyolunanlar içinde, yiyen 
bir kimsenin yiyeceği arasın
da haram kılınmış bir şey bu
lamıyorum. Meğer ki, ölü eti 
veya akıtılan kan yahut do
muz eti olsun. Zira bu pistir. 
Yahut Allah'dan başkasının 
adına kesilmiş bir fısk olsun. 
Bununla beraber her kim, 
nâçar kalırsa, tecavüz etme
mek ve zaruret miktarını aş
mamak şartiyle yediği takdir
de bilsin ki, Rabbin çok ba
ğışlayıcı, çok merhametlidir.

146— Biz, Yahûdilere her 
nevi tırnaklı hayvanları ha
ram ettik. Sığır ve koyunun 
da iç yağlarını onlara haram 
kıldık. Bundan yalnız sırtları
na veya bağırsaklarına yapı
şan yağlarla, kemiklerine ka
rışanları müstesna tuttuk. 
Bunu onlara, azgınlıkları yü
zünden ceza olarak verdik. 
Şüphesiz biz, her hususta 
sadıkız.

[9] Araplar, kâh hayvanların er
keklerini, kâh dişilerini, kâh da bun
ların yavrularını haram sayarlardı.



149 El-En’âm Sûresi Cüz: 8, Sûre 6

147— (Bunun üzerine)
eğer seni yalanlarlarsa, 
“ Rabbiniz geniş rahmet sa
hibidir. Fakat onun azabı ise 
mücrimler güruhundan geri 
çevrilemez.”  deyiver.

148— (Allah’a) ortak ko
şanlar diyecekler ki: "Eğer 
Allah dileseydi, ne biz müş
rik olurduk; ne babalarımız; 
ne de (kendiliğimizden) bir 
şeyi haram yapabilirdik!” . 
Bunlardan öncek ile r de 
(peygamberlerini) böyle ya
lanlamışlardı. Sonunda aza
bımızı taddılar. Onlara de ki: 
“ Sizde ilim namına bir şey 
varsa, onu bize çıkarsanız a! 
Siz, sırf bir zan ardından gi
diyorsunuz ve siz ancak ya
lan atıyorsunuz.”

149— De ki: “ Tam hüccet 
Allah’ındır. O dileseydi, el
bette hepinizi birden hidâye
te getirirdi”  (10).

150— De ki: “ Haydi, Allah 
bunu haram etti diye tanıklık 
edecek şâhidlerinizi getirin.”  
Eğer onlar gelir, şâhidlik 
ederlerse, sen onlarla birlik
te şâhidlik etme. Âyetlerimi
zi yalanlayanların ve âhirete 
inanmayanların hevalarına 
uyma. Bunlar, başkasını 
Rablerine denk tutuyorlar.

Ana-babaya iyilik edin. Fakirlik yüzünden evlâtlarınızı 
öldürmeyin. Sizin de, onların da rızkınızı biz veririz. (Zi
na gibi) kötülüklerin açığına da gizlisine de yanaşma
yın. Allah’ın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürme
yin. Duydunuz ya! işte size O, bunları ferman buyur
du. Olur ki, aklınızı başınıza alırsınız!” .

151— De ki: “ Gelin size 
Rabbinizin neleri haram kıl
dığını ben okuyayım. O ’na 
hiçbir şeyi ortak koşmayın.

(10) Allah size irade vermiş ve hidâyetini sizin iradenize bağlamıştır. 
Siz yola gelmeyi isteyeceksiniz İd, Allah da sizi yola getirsin. Allah doğru 
yolu gösterdiği halde, siz yola gelmezseniz, Allah sizi zorla yola getir
mez, kendi iradenizin âkibetine bırakır. Artık davranışlarınızın sorum
luluğuna katlanırsınız.



Cüz: 8, Sûre: 6 El-En’âm Sûresi 150

152— Yetim malına da yaklaşmayın. Ancak olgun
luk çağına varıncaya kadar, en güzel bir şekilde idare 
ederseniz o başka! Ölçüyü ve tartıyı tam ve denk tu
tun. Biz, hiçbir kimseye gücünden fazla bir şey teklif 
etmeyiz. Konuştuğunuz zaman da, hep adaleti göze
tin. Velev ki, (karşınızdaki) hısımınız olsun! Allah’a ver
diğiniz sözü yerine getirin, işittiniz ya! İşte O, size bun
ları ferman buyurdu. Umulur ki, düşünür, tutarsınız.

153— B irde bu, benim doğru yolumdur. Ona uyun. 
Başka yollar takip etmeyin ki, sizi onun yolundan sap
tırıp parçalamasınlar. Duydunuz ya! işte O, size bunu

ferman buyurdu. Umulur ki 
korunursunuz.

154— Sonra biz, Mûsa’- 
ya, yaptığı güzel işe karşılık 
nimetimizi tamamlamak, her 
şeyi açıklamak, bir hidâyet 
ve rahmet olmak üzere kita
bı (Tevrât’ı) verdik. Umulur 
ki İsrail oğulları, Rablerine 
kavuşacaklarına iman eder
ler.

155— Bu da muazzam bir 
kitap! Onu biz indirdik, çok 
mübarektir. Artık ona tâbi 
olun ve korunun ki, merha
met olunasınız.

156— (Onu size indirme
miz), “ Kitap, yalnız bizden 
önce iki taifeye indirildi ve 
doğrusu biz, onların okuma
sından kat’î olarak gaafil 
bu lunuyo ruz .’ ’ dem em e
niz için.

157— Yahut, “ Eğer bize 
kitap indirilmiş olsaydı, her
halde onlardan daha ziyade 
hidâyete ererdik’ ’ dememe
niz için. İşte size, Rabbiniz- 
den bir beyyine, bir hidâyet 
ve bir rahmet geldi. Artık Al
lah’ın âyetlerini inkâr eden
den ve onlardan yüz çeviren
den daha zalim kim olabilir? 
Biz âyetlerimizden yüz çevi
renleri, bu (kabahatleri) yü
zünden, azabın en kötüsü ile 
cezalandıracağız.
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158— Onlar, ancak kendi
lerine (azap için) meleklerin 
gelmesini yahut Rabbinin 
azabının gelmesini veya 
Rabbinin bazı (kıyamet) alâ
metlerinin gelmesini gözeti
yorlar. Rabbinin bazı (kıya
met) alâmetleri geldiği gün, 
evvelce iman etmemiş veya 
imanında bir hayır kazanma
mış olan kimseye, o gün 
iman etmek hiçbir fayda ver
meyecektir. De ki: “ Gözetin! 
Çünkü biz de gözetiyoruz!’ ’ .

159— Dinlerini fırka fırka 
ayırarak parçalayanlar var 
ya! Senin onlarla hiçbir alâ
kan yoktur. Onların işi ancak 
Allah’a kalmıştır. Sonra O, 
(dünyada) yaptıklarını kendi
lerine haber verecektir.

160— Her kim hayırlı bir 
işle gelirse, kendisine, onun 
on misli sevap vardır. Fakat 
kim bir günahla gelirse, ona 
ancak misliyle ceza verilir ve 
hiçbirine haksızlık edilmez.

161— De ki: “ Şüphesiz 
beni, Rabbim dosdoğru bir 
yola hidâyet buyurdu. Öyle 
ki, doğru, payidar bir din! Ib- 
râhim ’in Hakka yönelmiş 
tevhid dini. O, (hiçbir za
man) müşriklerden olmadı ’ ’ .

162— De ki: “ Benim na
mazım, ibadetlerim, hayatım 
ve ölümüm âlemlerin Rabbi 
olan Allah içindir.

Allah’dan başka Rab mi isterim? Herkesin kazanaca
ğı vebal ancak kendi boynuna geçer. Vebal yüklenen 
hiçbir nefis, başkasının vebalini çekmez. Sonunda dö
nüşünüz Rabbinizedir. O da size, ihtilâf etmekte oldu
ğunuz hakikati haber verecektir.

163— Onun ortağı yoktur. 
Ben bununla emrolundum ve 
Müslümanların ilkiyim’ ’ .

164— De ki: “ Allah, her 
şeyin Rabbi iken, hiç ben,

165— O (Allah), sizi yeryüzünün halifeleri yaptı. Ba
zınızı derecelerle bazınızın üstüne çıkardı. Şunun için 
ki: Size verdiği şeylerde sizi imtihan etsin. Şüphesiz 
Rabbin, cezası çabuk olandır; ve yine şüphesiz ki O, 
yegâne bağışlayıcı, çok merhametlidir.
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(Sûre: 7)

EL- A’RAF SÛRESİ

Mekke devrinde inen sûrelerdendir. 206 âyettir. 
Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Elif, Lâm, Mîm, Sâd (1).
2— Bir kitap ki, sana indirildi. Sakın bundan dolayı 

yüreğine bir sıkıntı gelmesin de, onunla kâfirleri uya
rıp mü’minlere öğüt veresin.

3— (Mü’minlere de ki): Rabbinizden size indirilene

uyun. Ondan başka birtakım 
velilere uymayın.
Siz pek az düşü
nüyorsunuz!..

4— Biz nice 
memleketler he- 
lâk etmişizdir ki, 
azabımız onlara 
gece yatarlarken 
veya gündüz isti
rahat ederlerken 
gelivermiştir.

5— Azabımız 
kendilerine geldi
ği vakit, dâvâları
(yalvarış ve itirafları) an

cak, “ Gerçekten biz zalim
lerdik!’ ’ demek olmuştu.

6— Kendilerine peygam
ber gönderilen ümmetlere, 
elbette soracağız! Elbet gön
derilen (peygamber)lere de 
soracağız.

7— (Soracağız da) kendi
lerine karşı olup biteni mut
lak bir ilim ile behemehal an
latacağız. Öyle ya! Biz, on
lardan gaip değildik.

8— Hem o gün tartı hak
tır. Kimin tartıları ağır basar
sa, işte onlar, kurtulanların 
tâ kendileridir.

9— Kimin de tartıları ha
fif gelirse, onlar da âyetleri
mize zulmetmeleri sebebiyle 
kendilerine yazık edenlerdir.

10— And olsun ki, sizi 
yeryüzünde yerleştirdik ve 
sizin için orada birçok geçim 
imkânları hazırladık. Siz pek 
az şükrediyorsunuz.

11— Hakikat sizi (evvelâ) 
yarattık; sonra size şekil ver
dik. Sonra da meleklere, 
“ Âdem’e (hürmet için eğile
rek) secde edin!”  dedik. He
men secde ettiler. Yalnız İb
lis müstesna! O, secde 
edenlerden olmadı.

(1) Bu harfler müteşâbihtir. Mu
radının ne olduğunu Allah bilir.
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12— Allah (İblis’e), ‘ ‘Ben, 
sana emrettiğim vakit, secde 
etmene mâni neydi?”  diye 
sordu. İblis, ‘ ‘Ben ondan ha
yırlıyım. Çünkü beni ateşten 
yarattın, onu ise topraktan 
yarattın.”  dedi.

13— (Allah); “Öyleyse 
hemen in oradan! Sana cen
nette kibirlenmek yaraşmaz. 
Haydi çık! Çünkü sen, alçak
lardansın!”  buyurdu.

14—  İblis, ‘ ‘Banakıyamet 
gününe kadar mühlet ver.”  
dedi.

15— Allah da, ‘ ‘Haydi 
mühlet verilenlerdensin!”  
buyurdu.

16— iblis, “ Öyleyse, be
ni azdırmana karşılık yemin 
olsun! Ben de onları saptır
mak için, mutlaka senin doğ
ru yolunun üzerine oturaca
ğım.

17— Sonra onlara, önle
rinden, arkalarından, sağla
rından ve sollarından sokula
cağım. Sen de çoğunu şük- 
redici bulamayacaksın!”  de
di.

18— Allah buyurdu ki: 
“ Kınanmış ve koğulmuş ola
rak çık oradan. And olsun! 
Onlardan her kim sana uyar
sa, cehennemi hep sîzlerden 
dolduracağım!” .

19— Ey Âdem! Sen, zev
cenle birlikte cennette yer
leştin) de, dilediğiniz nimet
lerden yeyin. Yalnız şu ağa
ca yaklaşmayın ki, sonra za
limlerden olursunuz.

20— Derken şeytan, onla
rın örtülü avret yerlerini, ken
dilerine göstermek için, onlara 
vesvese vererek, "Rabbiniz

size bu ağacı, ancak iki melek olacağınız yahut ebedî ka
lanlardan olacağınız için yasak etti.”  dedi.

21— B irde onlara, “ Muhakkak, ben sizin hayrınızı 
isteyenlerdenim!..”  diye yemin etti.

22— Böylece ikisini de kandırarak mevkilerinden dü
şürdü. Ağacın meyvesini taddıkları vakit, edeb yerleri 
açılıverdi. Hemen üzerlerine cennet yapraklarından ya
pıştırmaya başladılar. Rableri onlara, “ Ben, size bu 
ağacı yasak etmedim mi ve şeytan size açık bir düş
mandır; demedim mi?”  diye nida buyurdu.
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23— (Âdem ile Havva),“ Ey RabbimizIBiz kendimi
ze zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmez
sen, mutlaka ziyan edenlerden oluruz!’ ’ dediler.

24— Allah buyurdu ki: “ Birbirinize düşman olarak 
inin! Yeryüzünde, sizin için bir zamana kadar yerleşip 
kalmak ve geçinmek var.

25— Orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz! Ve 
oradan (dirilip) çıkarılacaksınız!” .

26— Ey Âdem oğulları! Size edeb.yerlerinizi örtecek

bir elbise, bir de h il’ât indir
dik. Fakat takva elbisesi yok 
mu? işte o, hepsinden daha 
hayırlıdır. Bu, Allah’ın (kud
retine delil olan) âyetlerin- 
dendir. Umulur ki, düşünüp 
ibret alırlar.

27— Ey Âdem oğulları! 
Sakın şeytan ananızla baba
nızı, edeb yerlerini kendileri
ne göstermek için cennetten 
çıkardığı gibi, sizi de belâya 
sokmasın! Çünkü o ve kabi
lesi, sizi, kendilerini göreme
yeceğiniz yerden görürler. 
Biz şeytanları, iman etme
yenlere dost kıldık.

28— Bir edebsizlik yaptık
ları vakit, “ Biz atalarımızı 
böyle bulduk ve bize, bunu 
Allah emretti.”  derler. Sen 
de ki: “ Allah asla edebsizli- 
ği emretmez. Bilmediğiniz 
şeyleri Allah’ın üzerine mi 
atıyorsunuz?” .

29— De ki: “ Rabbim ada
leti emir buyurdu. Her mes- 
cidde yüzünüzü kıble tarafı
na çevirin ve dinde samimî 
olarak O’na ibadet edin. İlkin 
sizi nasıl O yarattı ise, yine 
O ’na döneceksiniz” .

30— Bir kısmına hidâyet 
verdi; bir kısmına da sapıklık 
hak oldu. Çünkü onlar, Al
lah’ı bırakıp şeytanları dost 
edindiler. B irde kendilerinin 
hidâyet üzere olduklarını 
zannederler.
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31— Ey Âdem oğulları! 
Her mescid huzurunda ziy
netinizi (elbisenizi) giyin. Ye
yin, için, ama israf etmeyin. 
Çünkü Allah israf edenleri 
sevmez.

32— De ki: “ Allah’ın kul
ları için çıkardığı ziyneti ve 
rızkın helâl, hoş olanlarını 
kim haram etmiş?” . De ki: 
“ Bunlar, dünya hayatında 
hak olarak iman edenler için
dir (velev ki başkaları da iş
tirak etsinler). Kıyamet gü
nünde ise yalnız mü’minlere 
mahsustur. Böylece biz 
âyetleri, bilen kimselere 
açıklıyoruz” .

33— De ki: “ Rabbim an
cak fuhşiyatı; açığını, kapa
lısını, her türlü günahı; hak
sız isyanı ve Allah'a, hiçbir 
zaman bir hüccet indirmedi
ği, herhangi bir şeyi ortak 
koşmanızı, bir de bilmediği
niz şeyleri Allah’a isnat et
menizi haram kılmıştır” .

34— Her ümmet için bir 
ecel vardır. Eceli gelince bir 
an ne geri bırakılırlar, ne öne 
alınırlar.

35— Ey Âdem oğulları! Si
ze aranızdan peygamberler 
gelip âyetlerimizi size anlat
tıkları vakit, kim (yalanla
maktan) sakınır da halini dü
zeltirse, onlara hiçbir korku 
yoktur. Onlar mahzun da 
olacak değillerdir.

36— Âyetlerimizi yalanla
yanlara ve bunları kibirlerine

yediremeyenlere gelince; onlar cehennemliklerdir. 
Orada ebedî olarak kalacaklardır.

37— Allah’a karşı yalan uydurup atan kihnsede.n ve
ya onun âyetlerine yalan diyen kimseden daha zalim 
kim olabilir? Bu gibilere kitaptan (kaderden) nasipleri 
erişecektir. Nihayet elçilerimiz (melekler), canlarını al
mak üzere, onlara geldikleri zaman, “ Allah’ı bırakıp da 
tapındığınız putlarınız nerede?” diye soracaklar. On
lar, “ O putlar, bizi bırakıp kayboldular.”  diyecekler ve 
kendi aleyhlerine, kâfir olduklarına şâhidlik edecekler
dir.
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38— Allah, onlara, ‘ ‘Sizden önce insan ve cinlerden 
gelip geçen ümmetlerin içinde ateşe girin!”  buyuracak. 
Her ümmet girdikçe, (kendisini sapıtan) hemşiresine 
lânet edecek, nihayet cehennemde hepsi buluşup top
lanınca, sonrakiler, öncekiler için, ‘ ‘Ey Rabbimiz! İşte 
bunlar bizi saptırdılar. Bunlara ateşten iki kat azap ver!”  
diyecekler. Allah, ‘ ‘Her birinize iki kat azap var. Ama 
bilmiyorsunuz!”  buyuracak.

39— Öncekiler de sonrakilere, “ Sizin de bize karşı 
bir üstünlüğünüz olmadı. Şu halde kendi yaptıklarını

zın cezası olmak üzere aza
bı tadın!”  diyecekler.

40— Âyetlerimizi yalanla
yanlar ve onlara iman etme
yi kibirlerine yediremeyenler 
var ya! Onlara gök kapıları 
açılmaz ve deve iğne deliğin
den geçinceye kadar cenne
te giremezler. İşte biz, suç
luları böyle cezalandırırız.

41— Onlara, cehennem 
ateşinden bir döşek ve üzer
lerinde (yine ateşten) örtüler 
vardır. Biz zalimleri böyle ce
zalandırırız.

42— İman edip yararlı iş
ler görenler —ki biz herkese 
gücünün ye ttiğ in i te k lif 
ederiz— işte onlar, cennet
liklerdir. Onlar orada ebedî 
kalacaklardır.

43— Bizonların kalblerin- 
deki (dünyadan kalma) ha-
sed ve kini söküp atacağız. 
Altlarından ırmaklar akacak
tır. “ Allah’a hamdolsun ki, 
bizi buna hidâyet etti. Eğer O 
bize hidâyet vermeseydi, 
kendiliğimizden bunun yolu
nu bulamazdık. Gerçekten 
Rabbimizin peygamberleri, 
hakkı getirdiler.”  derler. On
lara, “ İşte amelleriniz sebe
biyle mirasçı olduğunuz cen
net budur!”  diye seslenilir.
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44— Bir de cennetlikler, ce
hennemliklere, “ Gerçekten biz, 
Rabbimizin bize va’d buyurduğu
nu hak bulduk. Siz de Rabbinizin 
va’d buyurduğu cezayı hak bul
dunuz mu?”  diye seslenirler. On
lar, “ Evet!”  derler. Bunun üzeri
ne, aralarında bir Önleyici (İsrafil 
aleyhisselâm), “ Allah’ın lâneti 
zalimler üzerine olsun!”  diye 
ilân eder.

45— Ki —bunlar Allah yolun
dan insanları menederler ve o 
yolu eğriltmek isterler— âhireti 
inkâr edenler de bunlardır.

46— İki taraf ara
sında bir perde var
dır (bunun A’raf du
varı olduğu söyle
nir). A raf (yani 
cennet hisarı) üze
rinde de (sevapla
rı ile günahları bir
birine denk) birta
kım kimseler bu
lunm aktadır ki, 
bunlar, (cennetlik
lerle cehennemlik
lerden) her birini 
simalarından tanır

lar (mü’minlerin yüzleri beyaz, 
kâfirlerin yüzleri ise siyahtır). Ve 
henüz cennete girmeyip onu ümit 
etmekte olduklan halde cennetlik
lere, “ Selâm size!”  diye seslenir
ler.

47— Gözleri cehennemlikler 
tarafına çevrildiği zaman da, “ Ey 
Rabbimiz! Bizi, zalimler gürûhu 
ile beraber yapma!”  derler.

48— O A'raf ehli, simaların
dan tanıdıkları birtakım kimsele
re seslenerek, “ (Gördünüz 
mü?) işte topladıklarınızın ve ki
birlendiğiniz şeylerin, size hiç
bir faydası olmadı!”  derler.

49— “ Bunlar mıydı o sizin, “ Allah bunları kabil değil, rah
metine erdirmez?”  diye yemin ettikleriniz? Bunlara, Siz cenne
te girin! Size hiçbir korku yoktur. Siz mahzun olacak da 
değilsiniz”  buyurulmuştur”  derler.

50— Cehennemlikler, cennetliklere, “ Suyunuzdan veya Al
lah’ın size verdiği rızıklardan biraz da bize akıtın!”  derler. On
lar, “ Muhakkak Allah, bunları kâfirlere haram kıldı.”  cevabını 
verirler.

51— O kâfirler ki, dinlerini bir eğlence ve bir oyun edin
mişlerdi. Dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. Onlar, bu
güne kavuşmayı nasıl unuttularsa, biz de bugün onları öyle 
unutacağız.
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52— And olsun! Biz onlara (Mekkelilere) bir kitap 
getirdik ki, iman edecek bir kavme, bir hidâyet ve rah
met olmak için tam bir ilim üzere, onu fasıl fasıl ayır
dık.

53— Onlar (bakalım nereye varacak diye) ancak 
onun te vilini gözetirler. Onun te ’vili geleceği gün, da
ha önce onu unutanlar, “ Gerçekten Rabbimizin pey
gamberleri hakkı getirmişler. Şimdi acaba hiç şefaatçi 
var mı ki, bize şefaatta bulunsunlar? Yahut (dünyaya) 
geri döndürülür müyüz ki, yaptıklarımızdan başkasını

yapalım?" diyecekler. Ger
çekten onlar, kendilerine ya
zık ettiler. Ve o iftira ettikleri 
şeyler onlardan kaybolup 
gitti.

54— Şüphesiz sizin Rab- 
biniz, o Allah ’dır ki, göklerle 
yeri altı günde yaratmış; son
ra Arş’ı istilâ eylemiştir (hük
mü altına almıştır). Gündü
zü gece ile örter ve sür’atle 
gece gündüzü, gündüz de 
geceyi kovalar. Güneşi, ay’ı 
ve yıldızları kendi emrine 
âmade kılmıştır. Dikkat edin 
ki, yaratmak ve emretmek 
yalnız ve yalnız O ’na mah
sustur. Âlemlerin Rabbi olan 
Allah, ne kadar yücedir!..

55— Rabbinize yalvararak 
gizlice dua edin. Çünkü Al
lah, haddi aşanları sevmez.

56— Yeryüzünü ıslah et
tikten sonra, orada fesad çı
karmayın. Ve Allah’a hem 
korku, hem de ümidle dua 
edin. Şüphesiz Allah’ın rah
meti, iyilik edenlere yakındır.

57— Rahmetinin önünde, 
rüzgârları müjdeci olarak 
gönderen O ’dur. Nihayet bu 
rüzgârlar ağır bulutları kaldı
rıp yüklendiği zaman, biz o 
bulutu ölü (kurumuş) mem
leketlere sevk ederiz. Ve 
böylece, o yere suyu indiri
riz de, onunla her çeşit mey
veleri çıkarırız. İşte bunun gi
bi, ölüleri de (diriltip) çıkara
cağız. Umulur ki, düşünür; 
ibret alırsınız.
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58— iyi yerin nebatı, Rab- 
binin izniyle (gür) çıkar. Fe
na yerin nebatı ise ancak zar 
zor çıkar, işte biz, şükrede
cek bir kavim için âyetleri 
böyle açıklarız.

59— Andolsun! Biz Nuh’u 
kavmine peygamber olarak 
gönderdik de, şöyle dedi: 
“ Ey kavmim! Allah’a ibadet 
edin. Sizin için ondan başka 
hiçbir İlâh yoktur. Ben, haki
katen sizin üzerinize gelecek 
büyük bir günün azabından 
korkuyorum ''.

60— Kavminin büyükleri, 
“ Biz, seni cidden açık bir sa
pıklık içinde görüyoruz!”  de
diler.

61— (Nûh), “ Ey kavmim! 
Bende hiçbir sapıklık yok. 
Lâkin ben, âlemlerin Rabbi 
tarafından gönderilmiş bir 
peygamberim!” .

62— “ Size Rabbimin vah- 
yettiklerini tebliğ ediyorum 
ve size nasihat ediyorum. Al
lah dan (gelen vahy ile) sizin 
bilemeyeceklerinizi biliyo
rum” .

63— “ Rabbinizden size 
korkunç akıbeti haber ver
mek ve korunmanız için, bel
ki rahmete mazhar edilirsiniz 
diye sizden bir adam vasıta- 
siyle bir ihtar geldiğine hay
ret mi ettiniz?”  dedi.

64— Bunun üzerine O nu 
yalanladılar! Biz deO ’nuve 
beraberinde gemide bulu
nanları kurtardık; ve âyetle
rimizi yalanlayanları (tufanla) 
boğduk. Çünkü onlar, kör
leşmiş bir kavim idiler.

65— Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. O, 
“ Ey kavmim! Allah’a ibadet edin. Sizin için O’ndan baş
ka hiçbir ilâh yoktur. Hâlâ korkmayacak mısınız s iz!”  
dedi.

66— Kavminin ileri gelen kâfirleri, “ Gerçekten biz, 
seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve biz seni, haki
katen yalancılardan sanıyoruz!”  dediler.

67— (Hûd); “ Ey kavmim! Bende beyinsizlik yok! Lâ
kin ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir pey
gamberim!” .
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68— “ Size Rabbimin emirlerini tebliğ ediyorum ve 
ben sizin için güvenilir bir nasihatçiyiml” .

69— “ Sizi uyarmak için, aranızdan bir adam vasıta- 
siyle, size Rabbinizden bir ihtar geldiğine (inanmıyor 
da) hayret mi ediyorsunuz? Düşünün ki Allah, sizi, Nûh 
kavminden sonra halifeler yaptı ve yaratılışça size, on
lardan ziyade boy ve güç verdi. O halde Allah’ın nimet
lerini hatırlayın, umulur ki kurtulursunuz" dedi.

70— Onlar, “ Sen, bize yalnız Allah’a ibadet edelim 
de, atalarımızın taptıkları putları bırakalım diye mi gel

din? Eğer doğru söyleyenler
den isen, haydi bizi tehdit 
edip durduğun azabı (başı
mıza) getir!" dediler.

71— (Hûd), “ Muhakkak 
ki, Rabbinizden üzerinize bir 
azap ve gadap gerçekleşti. 
Sizin ve atalarınızın uydurdu
ğunuz birtakım isimler hak
kında, benimle mücadele mi 
ediyorsunuz? Allah, onlara 
hiçbir hüccet (delil) indirme
di. Artık gözetin! Ben de si
zinle beraber gözetenlerde
nim!”  dedi.

72— Nihayet Hûd'u ve be
raberindeki mü’minleri, tara
fımızdan bir rahmetle kurtar
dık; ve o âyetlerimizi yalan
layıp iman etmeyenlerin kö
künü kestik.

73— Semûd kavmine de 
kardeşleri Salih ’i gönderdik: 
“ Ey kavmim! Allah’a ibadet 
edin! Sizin için ondan başka 
hiçbir ilâh yoktur, işte size, 
Rabbinizden açık bir mûcize 
geldi. Allah’ın şu dişi devesi, 
size bir mûcizedir. Onu (ken
di hâline) bırakın. Allah’ın ar
zında otlasın. Ona bir fena
lıkla dokunmayın ki, sonra 
acıklı bir azaba uğrarsınız".
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74— “ Ve düşünün ki O, 
sizi Âd’dan sonra halifeler 
yaptı ve burada sizi yerleştir
di. Düzlüklerinden köşkler 
ediniyor; dağlarından da ev
ler yontuyorsunuz. Artık Al
lah'ın nimetlerini anın da, 
yeryüzünde fesadçılar olup 
taşkınlık yapmayın.”  dedi.

75— Kavminden (inanma
yı) kibirlerine yediremeyen 
ileri gelenleri, horlanmakta 
olanların İman etmiş bulu
nanlarına, “ Siz Salih in haki
katen Rabbi tarafından gön
derilmiş bir peygamber oldu
ğunu biliyor musunuz?”  de
diler. Onlar, “ Biz, doğrusu, 
onunla gönderilen her şeye 
iman edenleriz.”  diye cevap 
verdiler.

76— O kibirlerine yedire
meyenler, “ Doğrusu biz, o 
sizin iman ettiğiniz şeyi inkâr 
eden kâfirleriz.”  dediler.

77— Derken o deveyi öl
dürdüler ve Rablerlnin em
rinden çıkarak isyan ettiler 
de, “ Ey Sâllh, eğer gerçek 
peygamberlerdensen, bizi 
tehdit ettiğin şeyi, (başımı
za) getir (bakalım!)’ ’ dediler.

78— Bunun üzerine onla
rı şiddetli bir sarsıntı yakala
dı da yurtlarında diz üstü çö
küp helâk oldular.

79— Sâlih de onlardan

yüz çevirip, “ Ey kavmim! Ben size gerçekten Rabbi- 
min emirlerini tebliğ ettim; size nasihatta bulundum; lâ
kin siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz!”  dedi.

80— Lût’u da Peygamber gönderdik. Hani bir za
manlar kavmine şöyle demişti: “ Siz, bu şenaati (oğlan
cılığı) mı yapıyorsunuz? Sizden önce, âlemlerden hiç
biri böyle bir şey yapmamıştır".

81— “ Siz, kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere ya
naşıyorsunuz. Muhakkak ki siz, çok azgın bir kavimsi- 
niz” .
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82— Buna karşı, Lût kavminin cevabı ancak şu ol
du: “ Bunları memleketinizden çıkarın! Çünkü bunlar, 
(eteklerini) çok temiz (tutan) insanlar!’ ’ .

83— Biz de Lût’u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı 
(geri) kalıp, yere geçenlerden oldu.

84— Üzerlerine bir azap yağdırdık, işte bak, müc
rimlerin sonu nasıl oldu?!..

85— Medyen kavmine de kardeşleri Şuayb ı Pey
gamber gönderdik. O şöyle dedi: “ Ey kavmim! Allah’a

ibadet edin. Sizin, ondan 
başka hiçbir ilâhınız yoktur, 
işte size Rabbiniz tarafından 
bir mûcize geldi. Artık ölçe
ği ve tartıyı tam tutun, insan
ların eşyasına haksızlık et
meyin. Yeryüzünü, ıslahın
dan sonra bozmayın. Eğer 
mü minler iseniz, bu söyle
diklerim sizin için daha hayır
lıdır.

86— Bir de her caddenin 
başına oturup Allah’a iman 
edenleri korkutarak Allah’ın 
yolundan çevirmeyin. Ve yo
lun eğriliğini aramayın. Dü
şünün ki, siz, vaktiyle çok 
azdınız. Böyleyken Allah si
zi çoğalttı. Bakın, fesadçıla- 
rın sonu nasıl oldu?!..

87— Eğer sizden bir kıs
mınız, benimle gönderilen 
hakikate inanmış, bir kısmı
nız da inanmamışsa, Allah 
aramızda hükmünü verince
ye kadar sabredin. O, hü
küm verenlerin en hayırlısı
d ır’ ’ .



163 EI-AVaf Sûresi Cüz: 9, Sûre: 7

İ,

f  8 8 -  Onunfkavminden bü- 
yüklenenlerin ile
ri gelenleri, “ Ya 
Şuayb! Seni ve 
b e ra b e r in d e k i 
T iman edenleri ya
mutlaka memle- 

4 ketimizden çıka
racağız , yahut 

bizim dinimize döneceksi
niz!’ ’ dediler. Şuayb, “ Ya is
temesek de mi?’ ’ dedi.

89— Doğrusu Allah bizi 
ondan kurtardıktan sonra yi
ne sizin dininize dönersek, 
muhakkak Allah’a yalan ifti
ra etmiş oluruz. Ona dönme
miz, bizim için olacak şey de
ğil! Meğerki Rabbimiz Allah 
dilemiş ola. Rabbimizin ilmi 
her şeyi kuşatmıştır. Biz, yal
nız Allah'a güvenmişizdir. Ey 
Rabbimiz! Bizimle kavmimiz 
arasında sen hak olanla hük
met. Sen hüküm verenlerin 
en hayırlısısın!’ ’ dedi.

90— Onun kavminden ileri 
gelen kâfirler, “ Yemin olsun! 
Eğer Şuayb’a uyarsanız, sîz
ler muhakkak ziyan edenler 
olacaksınız!’ ’ dediler.

iyiliğinizi istedim. Şimdi kâfir bir kavme nasıl acırım?’ ’ 
dedi.

94— Biz hiçbir memlekete peygamber göndermemi- 
şizdir ki, belki yalvarırlar diye, önce halkını kıtlıkla ve 
şiddetle sıkmış olmayalım!

95— Sonra bu sıkıntının yerine iyiliği değiştirmişiz- 
dir. Tâ ki üremişler ve, “ Doğrusu atalarımıza da böyle 
sıkıntılı haller ve kolaylıklar olmuştur.”  demişlerdir. Tam 
o vakit biz de, kendileri anlamaksızın, onları ansızın ya
kalayıverdik.

91— Derken onları, kor
kunç zelzele yakalayıverdi. 
Böylece yurtlarında diz üstü 
çöken (bu halde helâke uğ
rayan) kimseler oldular.

92— Şuayb’ı yalanlayan
lar, sanki orada hiç oturma
mışlardı. Şuayb’ı yalanlayan
lar, ziyan edenlerin tâ kendi
leri oldu.

93— (Şuayb) Onlardan 
döndü de, “ Ey kavmim! Ben 
size Rabbimin gönderdiği 
emirleri tebliğ ettim ve sizin
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96— Eğer o memleketlerin halkı, iman edip (Allah’- 
dan) korkmuş olsalardı, muhakkak üzerlerine gökten 
ve yerden bereketler açardık. Fakat onlar (peygamber
lerini) yalanladılar. Biz de, kendilerini, kazandıkları ve
bal sebebiyle yakalayıverdik.

97— O memleketlerin halkı, geceleyin uyurlarken, 
azabımızın kendilerine gelivermeyeceğinden emin mi 
oldular?

98— Yine o memleketlerin halkı, güpegündüz oynar 
dururken, azabımızın gelmesinden emin mi oldular?

99— Onlar Allah’ın mek- 
rinden (mühlet vermesin
den) emin mi oldular? Allah’
ın mekrinden ancak hüsrana 
uğrayanlar emin olur.

100— Eski sahiplerinden 
sonra, yeryüzüne mirasçı 
olan kimseleri hâlâ şu ger
çek irşad etmedi mi ki? Eğer 
biz dilemiş olsak onları da 
günahları yüzünden musibe
te uğratırdık. Biz, onların 
kalbleri üzerine mühür vuru
ruz da, onlar (hakkı) işitmez
ler.

101— İşte o memleketler 
ki, başlarına gelenlerin bazı
larını sana anlatıyoruz. An- 
dolsun! Onlara, peygamber
leri açık mûcizeler getirdiler. 
Fakat önceden yalanlamış 
oldukları şeylere iman etme
diler. Allah kâfirlerin kalble- 
rini işte böyle mühürler.

102— Flem bizonların ço
ğunda, sözde durma bula
madık. Şu gerçek ki, onların 
çoğunu, itaatten çıkan şahıs
lar bulduk.

103— Sonra onların ar
dından Mûsa’yı mûcizeleri- 
mizle Fir'avn'a ve cemaatına 
gönderdik. Ama onlar (bu 
m ûcizelere) zulm ettile r. 
Bak, fesadçıların akıbeti nice 
oldu!

104— Mûsa şöyle dedi: 
“ Ey F ir’avn! Ben, âlemlerin 
Rabbi tarafından gönderilmiş 
bir peygamberim’ ’ .
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105— “ Bana gereken, Al
lah'a karşı hakdan başka bir 
şey söylemem ekliğimdir. 
Ben size, Rabbinizden bir 
mucize ile geldim. Artık İsrail 
oğullarını benimle gönder!” .

106— (Fir’avn), ‘ ' Eğer bir 
mucize ile geldiysen, doğru 
da söylüyorsan hemen onu 
getir (görelim!)” dedi.

107— Bunun üzerine 
(Mûsa), asâsını yere bıraktı. 
Bir de ne görsünler! O, ko
caman bir ejderha (oluver
miş!).

108— Bir de elini (koy- 
nundan) çıkardı. Ne görsün
ler! O da bakanlara, bembe
yaz (parlayan bir el).

109— Fir’avn’ın kavmin- 
den ileri gelenler, “ Muhak
kak bu adam, çok bilgiç bir 
sihirbaz!

110— Sizi yurdunuzdan 
çıkarmak istiyor.”  dediler. 
(Fir’avn). “ O halde, ne em
redersiniz?”  dedi.

111— Onlar, “ Mûsa ile 
kardeşini alıkoy. Ve şehirle
re toplayıcılar gönder!

112— Ne kadar bilgiç si
hirbaz varsa, sana getirsin
ler.”  dediler.

113— Derken bütün sihir
bazlar, F ir’avn’a gelerek, 
“ Eğer biz galip gelirsek, bi
ze muhakkak mükâfat var 
değil mi?”  dediler.

114— Fir'avn, “ Evet, hem 
siz, şüphesiz yakınlarımdan 
olacaksınız!”  dedi.

115— (Sihirbazlar), “ Ey 
Mûsa! Sen mi (hünerini or
taya) atacaksın, yoksa (ön
ce) atanlar biz mi olalım?”  
dediler.

116— (Mûsa), “ Sizatın!”  
dedi. Ne zaman ki hünerleri
ni ortaya attılar, halkın göz

lerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Böylece bü
yük bir sihir meydana getirdiler.

117— Biz de Mûsa’ya, “ Asanı bırak!”  diye vahy et
tik. Bir de baktılar ki, asâ, onların bütün uydurdukları
nı yutuyor!

118— Artık hak meydana çıktı ve onların bütün yap
tıkları boşa gitti.

119— Orada mağlûp oldular ve küçük düşerek geri 
döndüler.

120— Sihirbazlar hep birden secdeye kapandılar.
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121,122— “ Biz âlemlerin Rabbine, Mûsa ve Harun’
un Rabbine iman e tt ik ! ”  dediler.

123— F ir’avn, “ Ben, size izin vermeden, ona iman 
ettiniz ha! Hiç şüphe yok ki, bu bir hiledir. Yerli halkı 
şehirden çıkarmak için siz onu şehirde kurmuşsunuz; 
ama yakında anlarsınız.

124— Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama 
keseceğim. Sonra mutlaka sizin topunuzu asacağım!” 
dedi.

125— (Sihirbazlar), “ Şüphesiz ki biz Rabbimize dö

neceğiz!

126— Senin bizden inti
kam almaya kalkışman, an
cak, Rabbimizin âyetleri ge
lince iman ettik diyedir. Ey 
Rabbimiz! Üzerimize sabır 
yağdır ve bizi Müslümanlar 
olarak vefat e ttir”  dediler.

127— Fir’avn'ın kavmin- 
den ileri gelenler (ona), 
“ Mûsa’yı ve kavmini, yeryü
zünde fesad çıkarsınlar ve 
hem seni, hem tanrılarını 
terk etsin diye mi bırakıyor
sun?”  dediler. Fir’avn şu ce
vabı verdi: “ Onların oğulları
nı öldürürüz; kadınlarını diri 
bırakırız. Muhakkak biz onla
rın tepelerinde kahredicile
riz”  (Fir’avn dediğini yaptı. 
Bunun üzerine İsrail oğulla
rı şikâyetçi oldular).

128— Mûsa kavmine, 
“ Allah’dan yardım dileyin; ve 
sabredin. Muhakkak ki yer 
Allah'ındır. Ona kullarından 
dilediğini mirasçı yapar. (İyi) 
sonuç ise takvâ sahiplerinin- 
d ir.”  dedi.

129— Onlarda, “ Bizesen 
gelmezden önce de eziyet 
edildi; geldikten sonra da.”  
dediler. (Mûsa) şu karşılığı 
verdi: “ Umulur ki Rabbiniz, 
düşmanınızı helâk edecek ve 
sizi onların yerine halife kıla
cak; sizin de ne işler yapaca
ğınıza bakacaktır” .

130— And olsun ki biz, 
Fir’avn hanedanını düşünüp 
ibret alsınlar diye, senelerce 
kıtlık ve mahsul azlığı ile kıv- 
randırdık.
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131— Fakat onlara iyilik 
geldiği zaman, “ Bu bizim 
hakkımızdır." dediler. Başla
rına bir belâ geldiği zaman 
ise, Mûsa ile beraberindeki
lerin uğursuzluğuna yoru
yorlardı. Beri bakın! Onların 
uğursuzluğu ancak Allah ka- 
tındandır. Ama çoğu bunu 
bilmezler.

132— Bir de, “ Sen bizi 
büyülemek için her ne mûci- 
ze getirsen, biz sana aslâ 
inanıcılar değiliz!" dediler.

133— Biz de, ayrı ayrı mû- 
cizeler olmak üzere, onlara 
sel felâketi, çekirge, haşarat, 
kurbağalar ve (sularına) kan 
gönderdik. Yine de (inanma- 
yıp) kibirlendiler. Onlar öyle 
mücrim bir kavim idiler.

134— Üzerlerine o azap 
çökünce; “ Yâ Mûsa, sana 
olan ahdi hürmetine, bizim 
için Rabbine dua et! Eğer 
bizden bu azabı kaldırırsan, 
yemin olsun, sana mutlaka 
iman edeceğiz ve İsrâil oğul
larını seninle beraber mutla
ka göndereceğiz!" dediler. 
(Allah’ın verdiği söz; iman 
ederlerse, azabı onlardan 
kaldırmak imiş).

135— Vaktâ ki erişecekle
ri bir müddete kadar üzerle
rinden azabı kaldırdık. Ne

göresin, hemen yeminlerini bozdular.

136— Biz de, âyetlerimizi yalanladıkları ve onları 
umursamadıkları için kendilerinden intikam aldık da 
hepsini denizde boğduk.

137— klorlanmakta olan o kavmi de, bereketlerle do
nattığımız yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı yaptık. 
Böylece, Rabbinin isrâil oğullarına olan o güzel va di, 
sabretmeleri sebebiyle, tamamen yerine geldi. Fir’avn’- 
ın ve kavminin yapageldikleri şeylerle, yükselttikleri 
köşkleri hep harap ettik.
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138— İsrail oğullarını denizden geçirdik. Derken bir 
kavme uğradılar ki, kendilerine mahsus birtakım put
lara tapıyorlardı. (İçlerinden bazı cahiller); “ Yâ Mû- 
sa! Bunların birçok ilâhları olduğu gibi, sen de bize bir 
ilâh yap!”  dediler. Mûsa dedi ki: “ Siz, hakikaten ca
hillik eden bir kavimsinizl” .

139— “ Çünkü bu gördüklerinizin içinde bulunduk
ları (din), helâke mahkûmdur ve yapmakta oldukları şey 
bâtıldır.

140— Hiç, ben size Allah’dan başka ilâh mı isterim! 
Halbuki O, sizi âlemlerin üzerine geçirm iştir’ ’.

141— Hani sizi Fir’avn ha
nedanından kurtarm ıştık. 
Onlar size azabın en kötüsü
nü peyliyorlardı. Oğullarınızı 
öldürüyorlar; kadınlarınızı 
sağ bırakıyorlardı. Bunda ise 
size, Rabbiniz tarafından bü
yük bir imtihan vardı.

142— Biz de, Músa ile 
otuz gece (niyazda bulun 
ması için) söz
leştik ve ona bir 
on daha ilâve et
tik. Böylece Rab- 
binin tayin ettiği 
vakit kırk gece 
olarak tamamlan
dı (2). Mûsa, kar
deşi H â ru n ’a,
“ Kavmimin için
de benim yerimi 
tut. Islaha çalış.
Fesad çıkaranla
rın yoluna g it
me!’ ’ dedi.

143— Vaktâ ki Mûsa, ta
yin ettiğimiz vakitte geldi ve 
Rabbi onunla (vasıtasız ola
rak) konuştu. Mûsa, “ Yâ 
Rabbi, bana (cemâlini) gös
ter, seni göreyim.”  dedi. Al
lah, “ Sen beni aslâ göre
mezsin. Ama şu dağa bak! 
Eğer o yerinde durursa sen 
de beni görürsün!”  buyur
du. Derken Rabbi, o dağa te
celli edince, onu yerle bir et
ti. Mûsa da bayılarak yere 
düştü. Ayıldığı vakit, “ Allah'
ım! Seni tenzih ederim. Sa
na tevbe ettim ve ben, mü’- 
minlerin ilkiyim!”  dedi.

(2) Zü’l-ka’de ayında oruç tutma
sı emir buyrulmuş, bu müddet sona 
erince Cenab-ı Hakkın onun ile ko
nuşacağı bildirilmiş. Hz. Mûsa, o ayı 
oruçla geçirmiş fakat bitince ağzı
nın kokusundan hoşlanmayarak diş
lerini misvakla temizlemiş. Allah'ın 
muradı ise, onun ağzının kokusu ile 
hitab etmek imiş. Bundan dolayı, on 
gün daha oruç tutmasını emir bu
yurmuş, o da Zilhicce ayından on 
gün oruç tutmuş.
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144— Allah buyurdu ki: 
“ Yâ Mûsa! Ben, seni risâlet- 
lerimle ve konuşmamla in
sanların üzerine seçkin kıl
dım. Şimdi sana şu verdiği
mi al da şükredenlerden 
o l!” .

145— Biz ona Tevrât’ın 
levhalarında her şeyden bir 
öğüt ve her şeyin açıklama
sını yazdık. Sonra, “ Haydi 
bunları kuvvetle tut. Kavmi- 
ne de emret; onları en güzel 
şekilde tutsunlar. İlerde size 
o fâsıkların yurdunu göstere
ceğim!”  dedik.

146— Yeryüzünde haksız 
yere büyüklenenleri, âyetle
rimden uzaklaştıracağım. 
Onlar, her mûcizeyi görseler 
de yine ona iman etmezler. 
Doğru yolu görseler de, onu 
kendilerine yol edinmezler. 
Ama sapıklık yolunu görür
lerse, onu yol edinirler. Bu
nun sebebi, âyetlerimizi ya
lanlamaları ve onlardan gaa- 
fil bulunmalarıdır.

147— Halbuki, âyetlerimi
zi ve âhirete kavuşacaklarını 
yalanlayanların bütün amel
leri boşa gitmiştir. Onlar, an
cak kendi yaptıklarının ceza
sını çekeceklerdir.

148— (Tûr’a çıkan) Mu
sa’nın arkasından kavmi, 
süs eşyalarından bir buzağı 
heykeli yapıp onu tanrı edin
diler ki, onun bir böğürmesi 
vardı. Görmediler mi ki, bu
zağı kendileri ile konuşamı
yor, onlara bir yol gösteremi
yordu. Fakat ona (tanrı diye)

tutundular ve zalimler(den) oldular (3).

149— Ne zaman ki, yaptıklarına pişman oldular ve 
kendilerinin muhakkak sapmış olduklarını gördüler, 
“ Yemin olsun! Eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve 
bağışlamazsa, biz mutlaka ziyana uğrayanlardan ola
cağız!”  dediler.

(3) Bu ziynet eşyalarım, düğün münasebeti ile Fir'avn’ın kavmin- 
den almışlar da ellerinde kalmıştı. Heykeli Sâmirî yaptı. Cebrail aley- 
hisselâmın atının bastığı yerden aldığı toprağı, o heykelin ağızma 
koyunca buzağı gibi ses veriyordu.
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150— Musa, kavmine öfkeli ve kederli dönünce, 
‘ ' Bana arkamdan ne kötü işler yaptınız? Rabbinizin em
rini (beklemeyip) acele mi ettiniz?” dedi. (Öfkesinden) 
Tevrât levhalarını yere bıraktı ve kardeşinin başından 
tutup kendine doğru çekmeye başladı. Hârun, “ Ey 
anam oğlu! inan olsun bu kavim beni hırpaladılar. Az 
kaldı beni öldürüyorlardı. Sen de bana düşmanları gül
dürme ve beni bu zalim kavimle bir tutma!”  dedi.

151— (Músa), ‘ ‘Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi ba
ğışla. Bizi rahmetine koy. Sen merhametliler merhamet-

lisisin!”  dedi.
152— Buzağıyı tanrı edi

nenler var ya! Onların başı
na Rablerinden bir gadap ve 
dünya hayatında bir horluk 
gelecektir. Biz, (Allah’a) ifti
ra edenleri işte böyle ceza
landırırız.

153— O kötü amelleri iş
leyip de sonra arkasından 
tevbekâr olarak iman eden
lere gelince, şüphesiz tevbe 
ve imandan sonra, Rabbin 
elbette çok bağışlayıcı, çok 
esirgeyicidir.

154— Mûsa’nın öfkesi ya
tışınca, levhaları aldı. Onların 
bir nüshasında, Rablerinden 
korkanlar için hidâyet ve rah
met (va’di) vardı.

155— Mûsa, tâyin ettiği
miz vakit için, (buzağıya tap- 
mayanlardan Allah’ın emri 
ile) yetmiş kişi seçti (bunlar, 
buzağıya tapan arkadaşla
rı namına özür dileyecek
lerdi). Onları sarsıntı yakala
yınca, Mûsa şöyle dedi: ‘ ‘Ey 
Rabbim! Eğer dileseydin, 
bunları ve beni daha önce 
helâkederdin. İçimizdeki be
yinsizlerin yaptığı kötülükler 
yüzünden bizi helâk mi ede
ceksin? Zaten o (cahillikle
ri), ancak senin bir imtiha
nındır. Onunla sen, dilediği
ni sapıklığa bırakır; dilediği
ne hidâyet verirsin. Bizim ve
limiz ancak sensin. Artık bi
zi bağışla, bize merhamet et! 
Sen bağışlayanların en ha- 
yırlısısın!
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156— Bize, hem bu dün
yada bir iyilik, hem de âhiret- 
te bir iyilik yaz! Biz gerçek
ten (tevbe ile) sana yönel
d ik !” . Allah Teâlâ buyurdu 
ki: “ Azabımı kullarımdan di
lediğimin başına veririm. 
Rahmetim ise her şeyi kuşat
mıştır. ilerde onu, bilhassa 
küfürden sakınanlara, zekâ
tı verenlere ve âyetlerimize 
iman etmiş olanlara tahsis 
edeceğim.

157— Onlar ki, ellerinde
ki Tevrât ve incil’de (ismini) 
yazılı buldukları o ümmî Pey
gambere, o Resûle tâbi olur
lar. O (Peygamber) kendile
rine iyiliği emreder, fenalıkla
rı yasaklar, onlara temiz şey
leri helâl, murdar olanlarını 
haram kılar. Sırtlarından ağır 
yüklerini ve üzerlerindeki 
bağları, zincirleri indirir atar, 
işte ona iman edenler, onu 
tâzimde bulunanlar, kendisi
ne yardım edenler ve onun
la indirilen nura tâbi olanlar 
yok mu? Murada eren bun
lardır” .

158— De ki: “ Ey insanlar! Ben, sizin hepinize gön
derilmiş Allah’ın bir Peygamberiyim! O Allah ki, gök
lerle yerin mülkü O ’nundur. O ’ndan başka hiçbir ilâh 
yoktur. Hem diriltir, hem öldürür. O ’nun için, gelin Al
lah’a ve onun ümmî nebi olan Resûlüne iman edin. O, 
Allah’a ve O'nun kelimelerine iman getirendir. O ’na tâbi 
olun ki hidâyete eresiniz” .

159— Musa’nın kavminden bir cemaat de vardır ki, 
(insanları) hakka irşad ederler ve onunla adalet 
yaparlar.
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160— Biz onları (İsrâil oğullarını) ayrı ümmetler ola
rak on iki torunlara ayırdık. (Tîh sahrasında) kavmi, 
(Mûsa’dan)su istediği vakit, “ Asan ile taşa vu r!" diye 
(vahyettik). Hemen taştan on iki kaynak fışkırdı. Her 
kabile, su alacakları yeri belledi. Bulutu da üzerlerine 
gölgelik yaptık. Kendilerine kudret helvası ile bıldırcın 
(kuşu) indirdik, “ Size verdiğimiz rızıkların temizlerin
den yeyin! ’ ’ dedik. Ama onlar bize zulmetmediler; ken
dilerine zulmediyorlardı.

161— Ve o vakit onlara denilmişti ki: “ Şu şehirde

(Beyt-i Makdis’de) yerleşin 
ve ondan (nimetlerinden) di
lediğiniz yerde yeyin ve,“ Hıt- 
ta (yani günahlarımızı ba
ğışla!)” diye dua edin. Şeh
rin kapısından secde ederek 
girin ki, suçlarınızı bağışla
yalım. iyilik edenlere ileride 
ziyadesini vereceğiz!' ’ .

162— Derken içlerinden 
zulmedenler sözü değiştirip 
kendilerine söylenenden 
başka bir şekle koydular 
(Hıtta demeleri emrolun- 
muştu. Onlar, “ Hinta” dedi
ler. Yani bağışla kelimesini 
buğday diye söylediler). Biz 
de zulmetmeleri sebebiyle 
üzerlerine, gökten bir azap 
gönderiverdik.

163— Onlara, deniz kena
rındaki kasabanın başına ge
leni sor. Hani cumartesi ya
sağına tecavüz ediyorlardı (o 
gün balık avlamak yasak 
edildiği halde avlanıyorlar
dı). Hani (ibadet için tatil 
yaptıkları) cumartesi günü 
balıklar akın akın meydana 
çıkarak yanlarına geliyor; cu
martesi tatili yapmadıkları 
gün ise gelmiyordu. İşte biz, 
onları fâsıklıkları sebebiyle, 
böyle imtihana çekiyorduk.
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164— Hani onlardan bir 
ümmet, “ Allah’ın helâk ede
ceği veya şiddetle azaba uğ
ratacağı bir kavme niçin na
sihat ediyorsunuz?’ ’ demiş
lerdi. Nasihatçılar, “ Rabbi- 
nizden özür dilemek için; bir 
de (belki balık avlamaktan) 
sakınırlar diye (nasihat edi
yoruz), dediler.

165— Vaktâ ki edilen na- 
sihatları unuttular; biz de kö
tülüğü yasak edenleri kurtar
dık. Zulmedenleri ise, çıkar
dıkları fesadlar yüzünden, 
şiddetli bir azap ile yakala
dık.

166— Vaktâ ki yasak edil
dikleri şeyleri yapmakta ileri 
gittiler. Biz de onlara, “ Hor 
ve alçak maymunlar o lun!” 
dedik.

167— O vakit, Rabbin ye
minle (şu hükmü) bildirdi: 
“ Kıyamet gününe kadar, on
ların üzerine hep azabın en 
kötüsünü yapacak birini 
mutlak gönderecektir. Çün
kü Rabbin cezayı süratle ve
rendir. Şüphesiz ki O, çok 
bağışlayıcı, çok esirgeyici
dir.

168— Biz onları (Yahûdi- 
leri) perişan halde yeryüzü
ne dağıttık, içlerinde iyileri 
de vardı, bundan aşağıları da 
vardı. Onları hem iyi hem de 
kötü hallerle imtihan ettik ki, 
gerçeğe dönsünler.

oldular. Şu alçak dünya malını rüşvetle alırlar. Bir de, “ Bize 
mağfiret olunacak!” derler. Karşı taraftan da kendilerine 
öyle mal gelse, onu da alırlar. Ya Allah’a karşı, hakdan 
başka bir şey söylemeyeceklerine dair kendilerinden o ki
tap hükmünde söz alınmamış mıydı? Ve onun içindekini 
okumadılar mıydı? Halbuki âhiret yurdu, Allah’dan korkan
lar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız siz?

169— Derken arkalarından 170— Kitaba sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar 
bozuk bir güruh bunlara halef var ya! iyi bilsinler ki, biz iyilik edenlerin mükâfatını hiç- 
oldu. Kitaba (Tevrât’a) vâris bir zaman zayi etmeyiz.
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171— Bir vakitler biz, Tür dağını tepelerine gölge
likmiş gibi kaldırmıştık da, üzerlerine düşüyor sanmış
lardı. Demiştik ki: “ Size verdiğimiz kitabı kuvvetle tu 
tun. Ve içindekini hatırınızdan çıkarmayın. Olur ki, ko
runursunuz!” .

172— Hani Rabbin, Âdem oğullarının bellerinden 
zürriyetlerini almış; onları kendilerine karşı şâhid tuta
rak, “ Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”  demişti. Onlar, 
“ Hayhay,(Rabbimizsin),şâhid olduk!”  demişlerdi.Bu
nu kıyamet gününde, “ Bizim bundan haberimiz yok
tu !”  demeyesiniz diye yapmıştık.

1 7 3 -  Yahut, (Allah’a) 
şirk koştuysa evvelce atala
rımız koşmuş. Biz onlardan 
sonra gelen nesiliz. Şimdi o 
bâtılı kuranların yaptıkları ile 
bizi helâk mi edeceksin?” 
demeyesiniz di
ye yapmıştık.

174 İşte biz, 
âyetleri böyle 
açıklarız. Olur ki,
(küfürden) dö
nerler.

175— Sen Ya-
hûdilere o (heri
fin) kıssasını da 
oku ki, kendisine 
âyetlerimizi ver
miştik de o, bun
lardan sıyrılıp (i- 
mandan) çıkmıştı. Derken 
şeytan onu arkasına taktı da 
azgınlardan oldu (4).

176— Eğer dileseydik, biz 
onu, bu âyetlerle (iyiler de
recesine) yükseltirdik. Lâkin 
o, yere saplandı ve hevasına 
uydu. Onun hali öyle bir kö
peğin haline benzer ki, üze
rine varsan dilini çıkarıp so
lur, kendi haline bıraksan yi
ne dilini çıkarıp solur, işte 
âyetlerimizi yalanlayan kav- 
min hali böyledir. Sen kıssa
yı kendilerine bir anlat. Olur 
ki, düşünürler.

177— Âyetlerimizi yalan
layan ve ancak kendilerine 
zulmetmekte bulunan kav
inin hali ne kötüdür!

178— Allah’ın hidâyet et
tiği kimse yok mu? İşte hidâ
yeti bulan odur. Kimi de sap
tırırsa, artık bunlar ziyana 
uğrayanların tâ kendileridir.

(4) Bu adam, İsrail oğullarının 
âlimlerinden Bâûrâ oğlu Belâm imiş. 
Arz-ı mukaddese girmek hususunda 
Hz. Musa’ya muhalefet ederek ceb- 
bâr hükümdarlarla birlik olmuştu.
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179— Yemin olsun ki, biz 
ins ve cinden birçoğunu ce
hennem için yarattık. Onların 
kalbleri vardır, onlarla anla
mazlar. Gözleri vardır, onlar
la görmezler. Kulakları var
dır, onlarla işitmezler. İşte 
bunlar, hayvanlar gibidir. 
Hatta daha şaşkındırlar. İş
te bunlar gaafiîlerin tâ ken
dileridir!

180— En güzel isimler 
(Esmâ-i hüsna) Allah'ındır. 
Siz de O ’na, o isimlerle dua 
edin ve onun isimlerinde eğ
ri yola gidenleri bırakın. On
lar, yaptıklarının cezasına 
çarptırılacaklardır (5).

181— Yine bizim yarattık
larımızdan bir ümmet de var 
ki, hakka rehberlik ederler ve 
onunla adalet gösterirler.

182— Âyetlerimizi yalan
layanlar yok mu? Biz, onları 
bilmedikleri yönden azar 
azar helâke yaklaştıracağız.

183— Bir de, onlara müh
let veririm. Çünkü benim 
keydim (kahrım) pek çetin
dir.

184— Bunlar düşünm ed i
ler mi ki, kendilerine söz söy
leyen zatta c innetten bir eser 
yoktur. O, ancak ilerdeki teh
likeyi açık haber veren bir 
uyarıcıdır.

185— Onlar, Allah’ın gök
lerde ve yerdeki mülkiyet ve 
tasarrufuna, Allah’ın yarat
mış olduğu herhangi bir şe
ye ve ecellerinin yaklaşmış 
olabileceğine hiç bakmadılar 
mı? Artık bu Kur'ân’dan son
ra hangi söze iman edecek
ler?

186— Allah kimi saptırır
sa, bir daha onu yola getire
cek yoktur. O, onları bırakır 
da azgınlıkları içinde körü 
körüne yuvarlanır giderler.

187— Sana kıyamet ne zaman kopacak diye soru
yorlar. De ki: "Onun ilmi ancak Rabbimin katindadır. 
Onu tam vaktinde ancak o tecelli ettirecektir. O gök
lerle yerde ağır basmıştır (ona tahammül edecek bir 
şey yoktur). Size ansızın gelecektir". Sanki sen ondan 
araştırarak haberdarmışsın gibi soruyorlar. De ki: 
"Onun ilmi ancak Allah katindadır. Velâkin insanların 
çoğu bilmezler".

(5) Bu sapıklar, “Lât ismi, Allah’dan; Uzzâ ismi Aziz’den; Menât 
ise Mennân'dan türemiştir” derlerdi.
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188— Deki: “ Ben, Allah’ın dilediğinden başka ken
dime fayda ve zarara malik değilim. Eğer gaybı bilmiş 
olsaydım, elbette daha çok hayır yapardım ve bana hiç
bir fenalık dokunmazdı. Ben ancak bir uyarıcı ve iman 
eden bir kavim için müjdeci bir peygamberim.”

189— O, sizi bir nefisten (Âdem’den) yaratan ve 
bundan da, gönlü ona yatsın diye, eşini (Havva’yı) ya
ratandır. Ne zaman ki o eşini örtüp bürüdü, o (yani 
Havvâ) hafif bir yük yüklendi (gebe kaldı). Bir müddet 
bununla geçti. Derken ağırlaşınca, her ikisi Rableri Al-

lah’a dua ederek, “ Eğer bi
ze sâlih (tam teşekküllü) bir
çocuk verirsen, yemin ede
riz ki, şükredenlerden olaca
ğız!”  dediler.

190— Fakat Allah kendile
rine, sâlih (bir çocuk) verin
ce, ikisi de çocuğun ismi 
üzerinde Allah’a birtakım or
taklar koşmaya başladılar. 
Allah, onların şirk koştukları 
şeylerden münezzehtir (6).

191—  Onlar, bir şey yara
tamayan putları mı Allah’a eş 
tutuyorlar? Halbuki o putlar, 
kendileri yaratılmış şeyler
dendir.

192— Bu putlar, ne o ta
panlara, ne de kendilerine 
yardım etmeye güç yetire- 
mezler.

193— Onları doğru yola 
çağıracak olsanız, size uy
mazlar. İster davet edin, is
ter susun hep birdir.

194— Çünkü Allah’dan 
başka taptıklarınız, sizin gibi 
kullardır. Eğer dâvanızda sa
dık iseniz, haydi onları çağı
rın da size cevap versinler!

195— Ya onların yürüye
cek ayakları veya tutacak el
leri, yahut görecek gözleri 
veya işitecek kulakları mı 
var? De ki: “ Haydi, çağırın 
ortaklarınızı! Sonra bana is
tediğiniz hileyi kurun da, ba
na göz açtırmayın!’ ’ .

(6) Âyette geçen şirk, Âdem ve 
Havvâ'dan sadır olmuş değildir. Do
ğan çocuklarına “Uzzâ’nm kulu, Me
nâfin kulu” gibi isimler koyan müş
rikler kasd olunmuştur.
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196— Şüphesiz benim ve
lîm, Kur’ân’ı indiren Allah 
dır. Bütün sâlihlerin velîsi de 
O ’dur.

197— Sizin, onu bırakıp 
da tapmakta olduğunuz (put
lar) ise, ne size yardım ede
bilirler, ne de kendilerine 
yardımları dokunur.

198— Onları, doğru yola 
çağırsanız duymazlar. Sana 
bakıp durduklarını görürsün. 
Ama görmezler.

199— Şen bağışlama yo
lunu tut! iyiliği emret! Ve ca
hillerden yüz çevir!

200— Eğer şeytandan bir 
fit (gelip), seni dürterse, he
men Allah'a sığın! Çünkü O, 
hakkıyle işitendir, her şeyi 
tam bilendir.

201— Şüphesiz Allah’dan 
korkanlar, kendilerine şey-

tandan bir vesve
se dokunduğu 
vakit bir düşü
nürler. B irde ba
karsın, derhal 
basiretlerine sa
hip olmuşlar.

202— Kâfirle
rin kardeşleri 
(şeytanlar) ise, 
onları sapıklığa 
çekerler. Sonra 
da yakalarını bı
rakmazlar.

203— Onlara (istedikleri)
bir âyeti getirmezsen, “ Onu 
kendinden toplasaydın 
ya !..’ ’ derler. De ki: “ Ben 
ancak Rabbimden banavah- 
yolunana uyarım! Bütün bu 
Kur’ân âyetleri, Rabbinizden 
gelen hüccetlerdir ve iman 
edecek bir kavim için bir hi
dâyettir; rahmettir!’ ’ .
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204— Kur’ân okunduğu vakit, hemen onu dinleyin 
ve susun ki, merhamet olunasınız.

205— Sabah ve akşam, içinden yalvararak ve kor
karak, aşikâre olmayan hafif bir sesle Rabbini an da 
gaafillerden olma!

206— Gerçekten Rabbinin katında olanlar (melek
ler), Allah’a kulluk etmekten kibirlenmezler. O ’nu teş
bih ederler ve yalnız O ’na secde ederler (7).

(7) Bu âyet, secde âyetidir.
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(Sûre: 8)

EL-ENFÂL SÛRESİ

75 âyettir. Medine devrinde inmiştir. Ancak 30. âyetten 36. 
âyete kadar olanlar Mekke devrinde inmiştir.

Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Sana ganimetlerden soruyorlar. De ki: “ Ganimetler Al
lah ve Resûlünündür. İmdi siz Allah’tan korkun da birbirinizle 
aranızı düzeltin. Eğer gerçek mü'minler iseniz Allah’a ve Re- 
sûlü’ne itaat edin (1).

2— Hakikî mü'minler ancak o 
kimselerdir ki, Allah anıldığı vakit 
kalbleri ürperir. Kar
şılarında âyetleri 
okunduğu vakit, 
imanlarını artırır ve 
yalnız Rablerine te
vekkül ederler.

3— O kimseler 
ki, namazı dosdoğ
ru kılarlar ve kendi
lerine verdiğimiz rı- 
zıklardan Hak yo
lunda sarf ederler.

4— işte gerçek 
mü’minler bunlar
dır. Onlara, Rableri 
katında dereceler var; bir mağfi
ret ve (cennette) kıymetli rızık 
vardır.

5— Nasıl ki, Rabbin seni hak 
uğrunda evinden çıkardı; mü'- 
minlerden bir kısmı ise istemiyor
lardı (2).

6— Hak meydana çıktıktan 
sonra da, bu (harp) hakkında se
ninle mücadele ediyorlar; sanki 
göz baka baka ölüme sürükleni
yorlardı.

7— O vakit Allah, iki taifeden 
birinin (ya yük kervanının veya 
silâhlı birliklerin) sizin olacağını 
va’d ediyordu. Siz ise silâhsız 
olan (kervan) sizin olsun istiyor
dunuz. Halbuki Allah, âyetleri ile 
hakkı yerine getirmek ve kâfirle
rin kökünü kesmek istiyordu.

8— Bunun hikmeti: Kâfirler is
temese de, hakkı tanıtıp yerleştir
mek ve küfrü yok etmekti.

(1) Bu âyet, Bedir ganimetleri hak
kında inmiştir. Gençlerle ihtiyarlar 
arasmda ganimetlerin kime ait oldu
ğu hususunda ihtilâf çıkmıştı.

(2) Bu hal, yani ganimet taksimin
den bazı kimselerin hoşlanmaması 
da ona benzer. Bedir harbinde Pey
gamber Efendimizin Hak uğruna 
evinden çıkması, neticede Müslü- 
manlara hayır getirmişti. Bu da öy
le olmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.) 
aldığı ganimetleri eşit olarak ordu
ya taksim etmiştir.
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9— Hani siz Rabbinizden 
imdat istiyordunuz, o da, 
"Ben işte arka arkaya bin 
melek ile size imdat edici
yim " diyerek duanızı kabul 
buyurmuştu.

10— Bunu Allah, sırf bir 
müjde olsun ve bununla 
kalbleriniz yatışsın diye yap
mıştı. Yoksa yardım ancak 
Allah’dandır. Şüphesiz Allah 
güçlüdür, hikmet sahibidir.

11—  0  vakit (yani Bedir’-
de) size, kendi tarafından bir 
emniyet olmak üzere hafif bir 
uyku bastırıyordu. Ve gökten 
üzerinize su indiriyordu ki, 
bununla sizi temizlesin ve 
şeytanın murdarlığını (haklı 
olsaydınız susuz kalmazdı
nız, diye vesvesesini) siz
den gidersin. Kalblerinize 
sebat versin ve bununla 
ayaklarınızı (kumda) sağlam 
durdursun!

12— O vakit Rabbin me
leklere şöyle vahiy buyuru
yordu: "Ben sizinle berabe
rim. Haydin iman edenlere 
sebat verin! Ben, küfreden
lerin kalbine korku salaca
ğım. Hemen boyunlarının 
üstüne vurun! Vurun onların 
parmaklarının uçlarına!’ ’ .

şiddetlidir.
14— Şimdi bunu bir tadın! Kâfirlere birde cehennem 

azabı var!
15— Ey iman edenler! Ordu halinde kâfirlerle karşı

laştığınız vakit, onlara arkanızı dönmeyin!
13— Bunun sebebi şu idi: 

Onlar, Allah’a ve Resûlü’ne 
karşı gelmişlerdi. Kim Allah’a 
ve Resûlü’ne karşı gelirse, 
bilsin ki, Allah'ın azabı çok

16— Dönüp çarpışmak için yan çizmek veya başka 
bir takımda yer almak halleri müstesna, kim böyle bir 
günde kâfirlere sırt çevirip kaçarsa, muhakkak Allah’
ın gazabına uğramış demektir. Onun varacağı yer, ce
hennemdir. O ne kötü yerdir!
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17— Onları (Bedir’de) siz öldürmediniz. Lâkin onla
rı Allah öldürdü. (Gözlerine toprak) attığın zaman da 
sen atmadın. Lâkin Allah attı. Hem de bunu, mü’min- 
lere güzel bir imtihan geçirtmek için (yaptı). Şüphesiz 
ki Allah, en iyi işitendir; lâyıkıyla bilendir.

18— Bu (imtihanlar) böyledir. Bir de Allah, muhak
kak kâfirlerin hilelerini zayıf düşürecektir.

19— Eğer siz (ey kâfirler!) zafer istiyorsanız, işte si
ze zafer geldi (haklı olan Müslümanlar galip, Ebû Ce
hil ve hempaları mağlûptur). Ama vazgeçerseniz, si

zin için daha hayırlı olur. 
Yok, döner yine başlarsanız, 
biz de başlarız. Ve o vakit as
kerinizin çok olması da, size 
aslâ fayda vermez. Çünkü 
Allah mü’minlerle beraberdir 
(3).

20— Ey iman edenler! Al
lah'a ve Resülü’ne itaat edin! 
işitip dururken ondan (onun 
emirlerinden) yüz çevirme
yin.

21— Ve işitmedikleri hal
de, işittik diyenler gibi olma
yın!

22— Çünkü Allah katında, 
yeryüzünde debelenen hay
vanların en kötüsü (gerçeği) 
anlamayan sağırlar ve dilsiz
lerdir.

23— Eğer Allah, onlarda 
bir hayır görseydi, elbette 
onlara işittirirdi. (Bu hallerin
de) kulaklarına işittirse bile 
onlar, yüz çevirerek arkala
rına döner (gider)lerdi.

24— Ey iman edenler! Si
ze hayat verecek şeylere, si
zi davet ettiği vakit Allah’a ve 
Peygamberine icabet edin! 
Bilin ki Allah, hakikaten kişi 
ile kalbinin arasına girer ve 
siz muhakkak toplanıp ona 
varacaksınız.

25— Bir de öyle bir belâ
dan sakının ki, sadece siz
den zulmedenlere dokun
makla kalmaz (umumî olur). 
Ve bilin ki, Allah'ın azabı çok 
şiddetlidir.

(3) Kâfirler Kâbe'nin estârına ya
pışarak, "Kim hakbysa ona zafer 
ver Allah’ım” diye dua etmişlerdi. 
Onun üzerine bu âyet-i kerime indi.
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26— Hem düşünün ki, bir 
zamanlar siz, yeryüzünde hır
palanıp duran bir azınlıktınız, 
insanların sizi çarpıverece- 
ğinden korkardınız. Öyley
ken, o sizi barındırdı ve sizi 
yardımı ile kuvvetlendirdi. Si
ze temiz şeylerden rızık ver
di ki, şükredesiniz.

27— Ey iman edenler! Al
lah’a ve Peygambere hainlik 
etmeyin ki, bile bile kendi 
emanetlerinize de hıyanet et
miş olursunuz

28— Bilmiş olun ki, malla
rınız ve evlâtlarınız ancak bi
rer fitnedir. Allah katında ise 
büyük mükâfat vardır.

29— Ey iman edenler! 
Eğer siz Allah’dan korkarsa
nız, O, size (hakla bâtılı) ayı
racak bir anlayış (ve bir nur) 
verir. Günahlarınızı örtbas 
eder ve sizi bağışlar. Allah, 
çok büyük lütûf sahibidir.

30— Bir vakit o küfreden
ler, seni tutup hapsetmek ve
ya öldürmek yahut Mekke- 
den çıkarmak için sana tuzak 
kuruyorlardı. Onlar tuzak ku
ruyorlardı ama, Allah da kar
şılığını kuruyordu. Allah, tu
zakların en hayırlısını kuran
dır.

31— Onlara âyetlerimiz okunduğu vakit, ‘ ‘işittik, ar
tık ailesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu, eskilerin 
efsanelerinden başka bir şey değildir.” dediler.

32— Hani bir zamanlar da, ‘ ‘Ey Allah’ım! Eğer bu, 
senin tarafından gelmiş hak (bir kitapsa), hemen üze
rimize gökten taş yağdır! Veya bize daha acıklı bir azap 
ver!” demişlerdi.

33— Halbuki şen, içlerinde iken Allah onlara azap 
verecek değildi, istiğfar ettikleri halde de Allah onları 
azaplandırıcı değildir.
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34— Şimdi ise, Allah onlara neden azap etmesin? 
Mü’minleri Mescid-i Haram'dan onlar menediyorlar. 
Halbuki ona hizmete ehil de değillerdir. Onun hizmeti
ne ehil olanlar, ancak takvâ sahipleridir. Velâkin onla
rın çoğu bilmezler.

35— Onların Beyt-i Haram da (Kâbe’de) duaları, ıslık 
çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildi. O hal
de küfrünüzden dolayı tadın azabı!

36— Şüphe yok, küfredenler, mallarını Allah yolun
dan menetmek için sarfederler. Onları yine şadedecek

ler, ama sonra bu, kendileri
ne yürek acısı olacak. Niha
yet mağlûp edileceklerdir. 
Küfredenler, toplanıp cehen
neme götürüleceklerdir.

37— Tâ ki Allah, murdarı 
temizden; (kâfiri mü’min-
den) ayırsın ve murdar kısmı 
birbirinin üzerine bindirip 
hepsini biriktirerek topunu 
cehenneme atsın, işte bun
lar, kendilerine yazık edenle
rin tâ kendileridir.

38— O küfredenlere söy
le ki: Eğer düşmanlıktan vaz
geçerlerse, geçmişteki gü
nahları bağışlanır. Yok, yine 
isyana dönerlerse, bilsinler 
ki, evvelki ümmetlere tatbik 
edilen İlâhî kanun devam 
edecektir (yani eskiler helak 
edilmişlerdir, bunlar da ha
zır olsunlar!).

39— Siz de ortalıkta bir fit
ne kalmayıp din, tamamiyle 
Allah’ın dini oluncaya kadar 
onlarla savaşın! Eğer küfür
den vazgeçerlerse, bilsinler 
ki, Allah, onların yaptıklarını 
pekâlâ görmektedir.

40— Eğer yüz çevirirlerse 
(endişelenmeyin) bilin ki, Al
lah, sizin Mevlânızdır. O ne 
güzel Mevlâ ve ne güzel yar
dımcıdır!
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41— Bilmiş olun ki, gani
met olarak aldığınız herhan
gi bir şeyin beşte biri mutla
ka Allah’a, Peygamber e ve 
onun akrabasına, yetimlere, 
yoksullara ve yolda kalmışla
ra aittir. Eğer siz Allah'a 
iman etmiş ve o hakla bâtılın 
ayrıldığı (Bedir) günü, o iki 
ordunun birbiriyle çarpıştığı 
gün, kulumuza indirdiğimize 
(melek ve âyetlere) iman et
mişseniz (bunu böyle bilin).
Allah her şeye kaadirdir.

42— O vakit ki, siz vadinin
yakın kenarında bulunuyor
dunuz. Onlarsa, öte yama
cında bulunuyorlardı. Süva
rileri de sizden daha aşağıda 
idi. Öyle ki, onlarla vaadleş- 
miş olsanız, mutlaka miadda 
ihtilâfa düşerdiniz. Velâkin 
Allah, mukadder bir emri ye
rine getirmek için o yapılmış 
idi ki, hem helâk olan delili ile 
helâk olsun, hem de yaşa- 44— Hani karşılaştığınız vakit onları, sizin gözünüz- 
yan delili ile yaşasın! Ve çün- de az gösteriyor, sizi de onların gözünde az gösteri- 
kü Allah, çok iyi işiten, lâyı- yordu. Çünkü Allah, mukadder olan işi yerine getire- 
kıyla bilendir. çekti. Öyle ya, bütün işler Allah'a döndürülür.

43— Hatırla ki, Allah sana, 45— Ey iman edenler! Bir düşman ordusu ile karşı- 
onları, rüyanda az gösteri- laştığınız vakit, sebat edin ve Allah’ı çok anın ki, felâh 
yordu. Eğer sana, onları çok bulasınız.

gösterseydi korkacaktınız ve kumandada ihtilâfa düşe
cektiniz. Lâkin Allah selâmete bağladı. Çünkü O, kaib- 
lerin özünü hakkıyle bilendir.
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46— Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Birbirinizle çe
kişmeyin, sonra içinize korku düşer de kuvvetiniz el
den gider. Bir de sabırlı olun. Çünkü Allah, sabırlılarla 
beraberdir.

47— Yurtlarından çalım satmak ve insanlara göste
riş yapmak için çıkanlar ve Allah yolundan alıkoymaya 
çalışanlar gibi olmayın. Allah, onların bütün yaptıkları
nı (ilmiyle) kuşatıcıdır.

48— Hani şeytan (Bedir savaşı için), onların yap
tıklarını kendilerine süslemiş de, “ Bugün insanlardan

size galip gelecek hiçbir kim
se yoktur. Ve ben size yar
dımcıyım!’ ’ demişti. Fakat iki 
ordu karşı karşıya görünün
ce, arkasını dönüp kaçmış 
ve “ Ben, sizden kesin olarak 
beriyim. Çünkü ben sizin gö
remeyeceğiniz şeyleri (me
lekleri) görüyorum. Ben ger
çekten Allah’dan korkarım! 
Allah’ın azabı çok şiddetli
d ir.’ ’ dedi.

49— O sırada münafıklar
la, kalblerinde maraz (itikad 
zayıflığı) bulunanlar, “ Bu 
Müslümanları, dinleri aldat
tı.’ ’ diyorlardı. Halbuki kim 
Allah’a tevekkül ederse bil
melidir ki, Allah güçlüdür; 
hikmetlidir.

50— Birdegörseydin me
lekler, o küfredenlerin yüzle
rine ve arkalarına vura vura 
ve “ Tadın cehennem azabı
nı!”  diyerek nasıl canlarını 
alıyorlardı!

51— Bunun sebebi, elleri
nizin (yapıp) öne sürdüğü 
şeylerdir. Yoksa Allah, kulla
rına zulmedici değildir.

52— (Bunların halleri),
tıpkı Fir’avn hanedanı ile, on
lardan öncekilerin halleri gi
bidir. Onlar, Allah’ın âyetle
rini inkâr etmişlerdi. O da, 
kendilerini günahları yüzün
den yakalayıvermişti. Çünkü 
Allah çok kuvvetlidir; azabı 
çok şiddetlidir.
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53— Bu azabın sebebi şu
dur: Bir kere bir kavim, ken
dilerinde olan iyi hali değiş
tirmedikçe, Allah da onlara 
İhsan ettiği bir nimeti değiş
tirmez. Bir de Allah çok iyi 
işitir; çok iyi bilir.

54— Tıpkı âl-i Fir’avn’ın ve 
onlardan öncekilerin âdeti gi
bi ki, Rablerinin âyetlerini ya
lanlamışlar; biz de onları gü
nahları yüzünden helâk edi- 
vermiştik. F ir’avn hanedanı
nı da denizde boğmuştuk. 
Onların hepsi zalim idiler.

55— Muhakkak yeryüzün
de debelenen hayvanların 
Allah katında en kötüsü, küf
redenlerdir. Onlar iman et
mezler.

56— Onlar, aralarından 
kendileri ile andlaşma yaptı
ğın kimselerdir ki, sonra her 
defasında verdikleri sözü bo
zarlar ve hiç korunmazlar.

57— Onun için, onları 
harpte yakalarsan arkadaki- 
lerini onlarla ürküt! Olur ki 
düşünürler.

58— Seninle andlaşması 
olan bir kavmin bir hainliğin
den endişe edersen, hemen 
andlaşmalarını yüzlerine çal! 
Çünkü Allah, hainleri sev
mez.

59— O küfredenler aslâ 
zannetmesinler ki, Allah'ın 
azabından kurtulmuşlardır. 
Şüphesiz onlar, (bizi) âciz bı
rakamazlar.

60— Siz de düşmanlarını
za karşı gücünüzün yettiği

kadar kuvvet ve süvari atı hazırlayın. Bununla hem Al
lah’ın düşmanını, hem kendi düşmanınızı (Mekke kâ
firlerini) korkutursunuz, hem de onlardan başkalarını 
ki, onları siz bilmezsiniz; Allah bilir (4). Allah yolunda 
ne harcarsanız, ecri size tamamen ödenir. Hiç de hak
sızlığa uğratılmazsınız.

61— Eğer düşmanlar barışa yanaşırlarsa, sen de 
ona yanaş ve Allah’a güven. Çünkü işiten, bilen ancak 
O'dur.

(4) Onlar, münafıklar veya Yahûdilerdir.
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62— Eğer sana hile yapmak isterlerse, şüphesiz sa
na Allah kâfidir. Seni yardımı ile ve mü minlerle te ’yid 
eden O'dur.

63— Ve kalblerinizin arasını sevgi ile birleştirmiştir. 
Yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini harcasan, sen yi
ne onların kalblerinin arasını yatıştıramazsın. Lâkin Al
lah onların aralarını yatıştırdı. Çünkü O, güçlüdür; hik
met sahibidir.

64— Ey Peygamber! Sana da, mü’minlerden sana 
tâbi olanlara da Allah yeter.

65— Ey Peygamber! Mü’- 
minleri savaşa teşvik et! Siz
den sabırlı yirmi kişi bulunur
sa, iki yüz kişiye galebe ça
larlar. Eğer sizden yüz kişi 
olursa, kâfirlerden bin kişiye 
galebe ederler. Çünkü onlar, 
(gerçeği) anlamayan bir ka- 
vimdirler (5).

66— Şimdi Allah, sizden 
yükünüzü hafifletti (bir kişi
ye karşı on düşmanı ikiye 
indirdi). Ve bildi ki, sizde bi
raz zayıflama vardır. Şimdi 
sizden sabredecek yüz kişi 
olursa, iki yüze galebe çalar
lar. Eğer sizden bin kişi olur
sa, Allah’ın izni ile iki bine 
galebe çalarlar. Allah, sabre
denlerle beraberdir.

67— Hiçbir peygamber 
için, yeryüzünde ağır bas
madıkça (üstün gelmedik
çe), esirleri bulunmak doğru 
değildir. Sizler, dünya malı
nı istiyorsunuz. Allah ise, 
âhireti (kazanmanızı) diliyor. 
Allah güçlüdür; hikmetlidir.

68— Eğer Allah’dan bir 
yazı geçmiş olmasaydı, aldı
ğınız fidyeden dolayı mutla
ka size büyük bir azap doku
nurdu.

69— Artık aldığınız gani
metlerden helâl hoş olarak 
yeyin ve Allah’dan korkun! 
Şüphesiz Allah çok bağışla
yıcı, çok merhametlidir.

(5) Bu âyet, azınlık oldukları hal
de, kâfirlerle harbi emrediyordu. 
Sonra (66.) âyetle neshedildi.
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70— Ey Peygamber! Eli
nizdeki esirlere de ki: “ Eğer 
Allah sizin kalblerinizde bir 
hayır bilirse size, sizden alı
nandan daha hayırlısını verir 
ve günahlarınızı bağışlar. Al
lah çok bağışlayıcıdır, mer
hametlidir.

71— Eğer o esirler, sana 
hıyanet etmek isterlerse 
(unutmasınlar ki), bundan 
önce Allah’a da hıyanet etti
ler. Allah da (kahrolunmala- 
rında) sana imkân verdi. Al
lah iyi bilendir; hikmet sahi
bidir.

72— İman edip muhacir 
olanlar, Allah yolunda malla- 
riyle, canlariyle mücahede 
edenler, (muhacirleri) barın
dıran ve yardım edenler (yok 
mu?) işte bunlar birbirlerinin 
velileridirler. İman edip de 
hicret etmeyenler ise, hicret
lerine kadar sizin için onlara 
velilik namına bir şey yoktur. 
Ama dinde sizden yardım is
terlerse, onlara yardım et
mek üzerinize borçtur. An
cak sizinle aralarında sözleş
me bulunan bir kavim aleyhi
ne değil. Allah, yaptıklarınızı 
görmektedir.

73— Kâfirler de birbirleri
nin velîleridir. Eğer siz (em- 
redildiğiniz gibi) yapmazsa
nız, yeryüzünde bir fitne ve

büyük bir fesad meydana gelir.

74— iman edip muhacir olanlar ve Allah yolunda ci- 
had edenler, bir de onları barındırıp yardım edenler yok 
mu? işte onlar, gerçek mü'minlerdir. Bunlara, bir mağ
firet ve bol bir rızık vardır.

75— O kimseler ki, sonradan iman edip muhacir ol
muşlar ve sizinle beraber mücahede etmişlerdir. On
lar da sîzdendir. Akrabalık yönünden yakınlıkları olan
lar, Allah’ın hükmüne göre mirasta birbirine daha ya
kındırlar. Muhakkak ki, Allah her şeyi bilendir.
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(Sûre: 9)

ET-TEVBE SÛRESİ

i

ay serbestçe dola
şın! Şunu da bilin ki, 
siz, Allah’ı âciz bıra
kacak değilsiniz. Al
lah mutlaka kâfirleri 
rüsvay edecektir.

3— Bir de Allah 
ve Resûlü'nden 
hacc-ı ekber günü, 
insanlara bir ilândır ki, Allah ve 
Resûlü, artık müşriklerden beri
dir. Derhal tevbe ederseniz, sizin 
için hayırlı olur. Yok eğer aldır
mazsanız, bilin ki, siz Allah’ı âciz 
bırakacak değilsiniz. Küfredenleri 
acıklı bir azapla müjdele!

4— Ancak andlaşma yaptığınız 
müşriklerden bilâhare size (sö
zünde) hiçbir eksiklik yapmamış 
ve sizin aleyhinizde hiçbir kimse
ye yardım etmemiş olanlar müs
tesna! Bunların müddetleri (sona 
erinceye) kadar sözleşmelerini 
tamamlayınız. Çünkü Allah, tak- 
vâ sahiplerini sever.

5— Haram aylar çıktığı vakit, 
artık o müşrikleri nerede bulursa
nız tepeleyin, yakalayın, esir edin, 
hapsedin ve bütün geçit başları
nı tutun. Eğer tevbe ederler ve 
namazı kılıp zekâtı verirlerse, ken
dilerini serbest bırakın. Gerçek
ten Allah çok bağışlayıcı; çok 
merhametlidir.

6— Eğer müşriklerden biri, 
senden aman dilerse, ona aman 
ver! Tâ ki, Allah’ın kelâmını din
lesin, sonra onu, emin olduğu ye
re kadar ulaştır. Çünkü bunlar, 
gerçeği bilmez bir kavimdir.

Mekke devrinde inmiştir. 129 âyettir.

Bu sûreye Berâ’e Sûresi de denir. (Peygamberimiz (s.a.v.) 
emretmediği için, başına besmele yazılmamıştır) (1).

1— Bu, Allah ve Resûlü'nden, kendileriyle andlaşma yaptı
ğınız müşriklere bir ültimatomdur.

2— (Ey müşrikler!) Bundan böyle yeryüzünde dört

(1) Başlarken besmele çekilme- 
mekle Enfal Sûresi ile bu sûre ara
sında kuvvetli bir bağ vardır. Bu se
bepten sahabelerden bazdan Enfal 
ile Tevbe’yi bir sûre kabul etmişler
dir. Bundan dolayı başma besmele 
konulmadı demişlerdir. Sûrenin ba
şında besmele çekilmemekle bera
ber, herhangi bir yerinden okumaya 
başlarken besmele-i şerif çekilir.
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7— Müşriklerin Allah ve 
Resulü katında nasıl bir söz
leşmesi o labilir?  Ancak 
Mescid-i Haram’da sözleş
me yaptığınız kimseler vardır 
ki, onlar müstesnadır. Bun
lar size karşı dürüst hareket 
ettikçe siz de onlara karşı 
dürüst olun. Şüphesiz Allah, 
(hıyanetten) sakınanları se
ver.

8— Müşriklerle nasıl söz
leşme olabilir ki, size galip 
gelseler hakkınızda ne bir 
yemin gözetirler, ne de bir 
sözleşme. Ağızlarıyla sizi ra
zı etmeye çalışırlar. Fakat 
kalbleri buna karşıdır. Onla
rın çoğu insanlıktan çıkmış 
fâsıklardır.

9— Onlar, Allah’ın âyetle
ri karşılığında az bir kıymeti 
satın aldılar da, insanları Al
lah yolundan çevirdiler. Bun
lar yok mu? Yaptıkları şeyler 
pek çirkindir!

10— Bir mü’min hakkında 
ne bir yemin gözetirler, ne de 
bir sözleşme. İşte bunlar 
mütecâvizlerin tâ kendileri
dir.

11 — (Bundan böyle) eğer 
tevbe ederler, namazı dos
doğru kılarlar; zekâtı verirler
se, dinde kardeşleriniz olur
lar. Biz âyetleri, anlayacak 
bir kavme açıklarız.

12— Eğer sözleşmelerinden sonra yeminlerini bo
zarlar ve dininize saldırmaya kalkarlarsa, küfrün öncü
lerini hemen tepeleyin! Çünkü onların yeminleri yoktur, 
olur ki vaz geçerler.

13—  Öyle bir kavimle harbetmez misiniz ki, onlar ye
minlerini bozdular. Peygamberi (Mekke’den) çıkarma
ya karar verdiler ve üstelik ilk önce size hücuma onlar 
başladılar. Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer 
gerçek mü’minlerseniz Allah, korkulmaya daha lâyık
tır.
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14— Onlarla harbedln ki, Allah, sizin ellerinizle ken
dilerine azap etsin, onları rüsvay etsin; onlara karşı si
ze yardım etsin (muzaffer kılsın) ve mü’min bir kavmin 
yüreklerine sevinç versin.

edinmeyenleri bilmeyecek? 
Halbuki Allah, bütün yaptık
larınızdan haberdardır.

17— Müşrikler, vicdanla
rına karşı kendi küfürlerine 
kendileri şâhid olup dururlar
ken, Allah’ın mescidlerlni i ’- 
mâr etmeleri kabil değildir. 
Onların bütün yaptıkları bo
şa gider. Cehennemde ebe
dî kalacaklar da onlardır.

18— Allah’ın mescidlerini, 
ancak Allah’a ve âhiret gü
nüne iman eden, namazı 
dosdoğru kılan, zekâtı veren, 
Allah'dan başka kimseden 
korkmayanlar i'mâr eder, iş
te hidâyete ermiş olmaları 
umulanlar da bunlardır.

19— Siz, hacılara su da
ğıtma işi ile Mescid-i Haram’- 
ın i ’mârını, Allah’a ve âhiret 
gününe iman edip Allah yo
lunda cihad eden gibi mi tut
tunuz? Bunlar Allah indinde 
bir olamazlar. Allah, zalim bir 
kavme hidâyet vermez.

15— Ve kalblerindeki kini gidersin. Hem Allah, dile
diğine tevbe nasip eder. Allah her şeyi bilir; hikmet sa
hibidir.

16— Yoksa siz zannettiniz mi ki, kendi halinize bıra
kılacaksınız da Allah İçinizden cihad edenleri, Allah'
dan, Resûlü’nden ve mü'minlerden başkasını dost

20— iman edip muhacir 
olanlar, Allah yolunda malla- 
riyle, canlarlyle cihad yapan
lar. Allah katında derece iti
bariyle daha büyüktürler. Ve 
işte bunlar, murada erenlerin 
tâ kendileridir.
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21— Rableri onları, kendi 
tarafından bir rahmet ve rızâ 
ile; onlar için içlerinde daimî 
nimetler bulunan cennetler
le müjdeler.

22— Onlar, orada ebedî 
olarak kalıcıdırlar. Çünkü Al
lah katında pek büyük mükâ
fat vardır.

23— Ey iman edenler! Ba
balarınız ve kardeşleriniz, 
iman üzerine küfrü tercih 
ediyorlarsa, onları dost edin
meyin. Sizden kim, onları 
dost edinirse, işte onlar, za
limlerin tâ kendileridir.

24— (Hicret etmeyenle
re) de ki: “ Eğer babalarınız, 
oğullarınız, kardeşleriniz, ka
rılarınız, kabileleriniz, kazan
dığınız mallar, geçersiz ol
masından korktuğunuz bir ti
caret ve hoşunuza giden 
meskenler, size Allah ve Re
sulü ’nden ve hak yolunda ci- 
haddan daha sevgiliyse, ar
tık Allah’ın emri (azabı) ge
linceye kadar bekleyin! Al
lah, fâsık bir kavme hidâyet 
vermez.

25— Yemin olsun! Allah, size birçok yerlerde ve Hu- 
neyn gününde yardım etti. Hani çokluğunuz o zaman 
size kendini beğenmişlik vermişti de bu, sizden hiçbir 
şeyi gidermemişti. Yeryüzü, olanca genişliği ile başı
nıza dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanıza dönmüş
tünüz.

26— Sonra Allah, sükûnet ve rahmetini Resûlü ile 
mü’minlerln üzerine indirdi. Görmediğiniz (melekler
den) askerler indirdi de, küfredenleri azaba çekti. İşte 
kâfirlerin cezası budur.
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27— Sonra Allah bunun arkasından, dilediğine tev- 
be nasip eder. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametli
dir.

28— Ey iman edenler! Müşrikler, ancak bir pisliktir. 
Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’ayaklaşma
sınlar! Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse si
zi fazlından zengin kılar. Şüphesiz Allah en iyi bilendir; 
hikmet sahibidir.

29— Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde, 
Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Resû-

lü'nün haram ettiğini haram 
tanımayan ve hak dini (İs 
lâm ’ı) din edinmeyen kimse
lerle, alçalmış oldukları hal
de cizyeyi kendi elleriyle ve
rinceye kadar harp edin!

30— Yahûdiler, “ Üzeyr 
Allah’ın oğludur." dediler. 
Hıristiyanlar da, "Mesîh Al
lah’ın oğludur.”  dediler. Bu, 
onların ağızlariyle söyledikle
ri sözleridir ki, daha önce 
küfredenlerin sözlerine ben
zetiyorlar. Allah kahredesi 
herifler! Haktan nasıl da sa
pıyorlar! (2).

31— Allah’ı bırakıp ha
hamlarını, papazlarını ve 
Meryem’in oğlu Mesih’i Rab 
edindiler. Halbuki onlar da, 
ancak bir olan Allah'a ibadet 
etmekle emrolunmuşlardı. 
Allah’dan başka hiçbir ilâh 
yoktur. O, müşriklerin ortak 
koştuğu şeylerden münez- 
zehdir.

(2) Rivayete göre, Yahudilerin kut
sal kitaplarını taşıyan sandık, birkaç 
kez düşmanlarının saldırısına uğra
mış, bizzat Hazret-i Musa’ya verilen 
levhalar ortadan kaybolmuştur. Ya- 
hudiler, Tevrat ile ameli terk etmiş
ler, peygamberleri katle başlamış
lar, Tevrat’ı bilen kalmamış, kimi öl
müş öldürülmüş. Nihayet Tevrat ve 
Tabut kaybolmuş, bilahare Üzeyir 
aleyhisselam yüz sene ölümden son
ra Allah'a tadarru' ve niyaz etmiş, 
Tevrat’ın hıfzı kendisine ihsan olu
narak genç yaşında İsrail oğulları
na gelmiş, Tevrat’ı ezberden imlâ et
miş ve işte o vakit ‘‘Bu başka türlü 
olmaz, muhakkak bu Allah'ın oğlu
dur” demişler. İşte Kur’ân-ı Kerim 
Yahudilerin bu yanlış inançlarını 
reddetmektedir.
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32— Allah’ın nurunu ağız- 
lariyle söndürmek istiyorlar. 
Ama kâfirler hoşlanmasa da, 
Allah, mutlaka nurunu ta
mamlamak istiyor.

33— O, Peygamberini hi
dâyetle ve hak dinle; o dini, 
bütün dinlere üstün çıkar
mak için gönderendir. İster
se müşrikler hoşlanmasınlar.

34— Ey iman edenler! 
Gerçekten haham ve papaz
lardan birçoğu, insanların 
mallarını haksızlıkla yiyorlar 
ve Allah’ın yolundan çeviri
yorlar. Bir de altını ve gümü
şü biriktirerek onları Allah 
yolunda harcamayanlar var 
ya, işte bunları acıklı bir 
azapla müjdele!

35— Kıyamet gününde, 
bu biriktirilen malların üzer
leri cehennem ateşinde kız
dırılacak ve onlarla sahiple
rinin alınları, yanları ve sırt
ları dağlanacak, kendilerine,

“ işte, nefisleriniz için biriktirdiğiniz budur. Haydi tadın 
bakalım biriktirdiklerinizin tadını!”  denilecek.

36— Şüphesiz ki, Allah’ın göklerle yeri yarattığı gün
kü takdirinde, ayların sayısı, Allah indinde on iki aydır. 
Onlardan dördü (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Re- 
ceb) haram aylardır, işte bu en doğru dindir! Onun için, 
bilhassa bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Ama 
müşrikler nasıl sizinle toptan harp ediyorlarsa, siz de 
onlarla toptan harp edin. Ve bilin ki Allah, takvâ sahip
leriyle beraberdir.
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37— (Haram ayları) geciktirme işi, ancak küfürde 
bir fazlalıktır (çünkü Allah’ın hükmünü inkâr etmek
tir) (3). Onunla kâfirler şaşırtılır. Onu bir yıl helâl, bir 
yıl haram sayarlar ki, Allah’ın haram kıldığının sayısı
na uydursunlar da Allah’ın haram kıldığını helâl saysın
lar. Bu sûretle kötü amelleri kendilerine süslenip gü
zel gösterildi. Ama Allah, kâfir bir kavme hidâyet ver
mez.

38— Ey iman edenler! Size ne oldu ki, “ Allah yolun
da seferber o lun!’ ’ denilince, yere (mıhlanıp) ağırlaş

tınız? Yoksa âhiretten vaz 
geçip dünya hayatına mı ra
zı oldunuz? Fakat âhiretin 
yanında, o dünya hayatının 
zevki pek az bir şeydir!

39— Eğer toplanıp sefer
berlik etmezseniz, O sizi, 
acıklı bir azaba dûçar eder 
ve yerinize sizden başka (ita
atkâr) bir kavim getirir. Siz 
ona hiçbir zarar da getire
mezsiniz. Allah, her şeye ka- 
adirdir.

40— Eğer siz, ona (pey
gamberime) yardım etmez
seniz (biliyorsunuz ya), vak
tiyle Allah ona yardım etti (yi
ne de eder). Hani küfreden
ler onu (Mekke’den) çıkar
dıkları vakit, ikinin İkincisi idi. 
Mağarada idiler. O vakit pey
gamber, arkadaşına (Ebû 
Bekir’e), “ Üzülme! Çünkü 
Allah bizimle beraberdir!’ ’ di
yordu. Nihayet Allah onun 
üzerine huzur ve sükûnetini 
indirdi ve onu, görmediğiniz 
birtakım askerlerle kuvvet
lendirdi. Böylece küfredenle
rin kelimesini (şirk dâvâsım) 
en alçak, Allah’ın kelimesini 
(tevhidi) ise, en yüksek yap
tı. Allah, güçlüdür; hikmet 
sahibidir.

(3) Ayı geriletmekten maksat, bir 
ayın hürmetini başka bir aya geçir
mektir. Cahiliyet devrinde Arablar, 
harp ederken Muharrem ay'ı girer
se, onun hürmetini Safer ayına bı
rakırlardı.
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41— Gerek hafif, gerek 
ağırlıklı olarak sefere çıkın. 
Ve mallarınızla, canlarınızla 
Allah’ın yolunda mücahede 
edin. Eğer bilirseniz, bu, si
zin için daha hayırlıdır.

42— Eğer (münafıkların 
davet olundukları şey), bir
dünya menfaati ve orta bir 
sefer olsaydı, mutlaka senin 
arkana düşerlerdi. Lâkin o 
meşakkat (li mesafe Tebük 
seferi), onlara uzak geldi. 
Bununla beraber, “ Eğer gü
cümüz yetseydi, sizinle be
raber sefere çıkardık’ ’ diye 
A llah’a yemin edecekler; 
böylece kendilerini helake 
sürükleyeceklerdi. Ama Al
lah biliyor ki, onlar muhak
kak yalancıdırlar.

43— Allah seni affetti ya! 
Neden onlara izin verdin de 
şu doğru söyleyenler sence 
belli oluncaya ve yalancıları 
bilinceye kadar beklemedin?

44— Allah 'a ve âhiret gü
nüne iman edenler, mallariy- 
le, canlariyle cihad etmek 
hususunda senden izin iste
mezler. Allah, takva sahiple
rini çok iyi bilendir.

45— Senden ancak Al
lah'a ve âhiret gününe iman 
etmeyenler, kalbleri şüpheye 
düşenler izin isterler. Onlar,

şüpheleri içinde bocalayıp dururlar.

46— Eğer (cihada) çıkmak isteselerdi, elbette onun 
için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davra
nışlarından hoşlanmadı da onları oyaladı. Ve kendile
rine, “ Oturun, oturanlarla beraber!’ ’ denildi.

47— Eğer onıar da içinizde (savaşa) çıkmış olsalar
dı, bozgunculuk etmekten başka bir faydaları olmaya
cak ve sizi fitneye uğratmak maksadiyle aranızda ko
şarlardı. İçinizde onları dinleyecekler de vardır. Allah, 
zalimleri çok iyi bilendir.
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48— Doğrusu bunlar, daha önce (Uhud harbinde) 
fitne çıkarmak istemişler ve sana türlü işler çevirmiş
lerdi. Nihayet Hak (kın yardımı) geldi. Allah’ın emri, on
lar istemedikleri halde, galip geldi (4).

49— Onlardan bazıları da, “ Aman bana izin ver, be
ni fitneye (derde) sokma!’ ’ diyordu. Bilmiş ol ki, asıl 
fitne içine onlar düştüler. Ve şüphesiz, cehennem kâ
firleri kuşatacaktır.

50— Sana bir iyilik gelirse, fenalarına gider. Ama sa
na bir belâ gelirse, “ Biz tedbirimizi önceden almıştık!”

derler ve sevine sevine dö
nüp giderler.

51— De ki: “ Bizim başımı
za hiçbir zaman Allah’ın yaz
dığından başka bir şey gel
mez. O, bizim Mevlâmızdır. 
Onun için mü’minler, yalnız 
O ’na tevekkül etsinler!” .

52— De ki: “ Siz bize, an
cak iki güzelin birini (zaferi 
veya şehidliği) gözetleyebi
lirsiniz. Biz ise size, Allah’ın, 
kendi tarafından veya bizim 
ellerimizle azap indirmesini 
gözetiyoruz. O halde göze
tin! Çünkü biz de beraberi
nizde gözetleyicileriz.”

53— De ki: “ ister gönül rı
zası ile, ister rızasız harca
yın. Sizden aslâ kabul edil
meyecektir. Çünkü siz, fâsık 
bir kavim oldunuz!’ ’ .

54— Harcadıklarının, on
lardan kabul edilmesine en
gel olan ancak şudur: Onlar 
A llah’a ve Peygamberine 
küfrettiler, namaza ancak 
üşene üşene geliyorlar, ver
diklerini de ancak istemeye
rek veriyorlar.

(4] Bu âyetler, Tebük savaşında
ki olayları anlatmaktadır. Münafık
lar bu zor günlerde İslâm ordusuna 
katılmamışlar, bahaneler uydurarak 
Allah'ın Elçisi'nden izin almışlar, sa
vaşa gitmemişlerdi. Allah’ın Resûlü 
de bunlara izin vermişti. Çünkü gö
nülsüz savaşa katılan insanlardan 
bir hayır gelmeyeceğini biliyordu. 
İşte âyetler, onların bu kötü davra
nışlarını mü’minlere anlatmaktadır.
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55— Onların ne malları ne 
evlâtları seni imrendirmesin. 
Allah, bunlar sebebiyle onla
ra ancak dünya hayatında 
azaba uğratmayı ve kâfir ol
dukları halde canlarının çık
masını istiyor.

56— Şeksiz şüphesiz siz
den olduklarına dair Allah’a 
yemin de ediyorlar. Halbuki 
onlar sizden değillerdir. Lâ
kin onlar, öyle bir kavim ki 
(kendilerine müşrikler gibi 
yapacağınızdan) korkuyor
lar.

57— Eğer sığınacak bir 
yer veya barınacak mağara-

,ı lar yahut başları-
ı nı sokacak bir
i  delik bulsalardı,
i  koşarak o tarafa
te  yönelir (gider)
|  lerdi.?58— İç le rin 

den bazıları da, 
sadakaların (da
ğıtımı) hususun
da sana ta ’rizde 
bulunuyor. Çün- 
i  kü o sadakalar-

' dan kendilerine
verilmişse hoşnut olurlar. 
Verilmemişse derhal kızar
lar.

59— Ne olurdu, bunlar, 
Allah’ın ve Resûlü’nün ver
diklerine razı olup da, “ Bize 
Allah yeter, yakında bize faz
lından Allah da verir, Resûlü 
de. Biz, ancak Allah ’a rağbet 
ederiz.’ ’ demiş olsalardı.

60— Sadakalar (zekât
lar), Allah tarafından farz 
olarak ancak ve ancak fakir
lere, yoksullara, zekât me

murlarına, kalbleri Müslümanlığa ısındırılmak istenen
lere, (mükâteb) kölelere, borçlulara, Allah yolundaki 
gazilere ve yolda kalmışlara mahsustur. Allah her şeyi 
iyi bilendir; hikmet sahibidir.

61— Yine münafıklardan öyleleri var ki, Peygambe
ri incitiyorlar ve “ O, (her söyleneni dinleyen) bir ku
lak!’ ’ diyorlar. De ki: “ O, sizin için bir hayır kulağıdır. 
Allah’a da inanır, mü’minlere de... Sizden iman eden
lere de bir rahmettir. Allah’ın Resûlüne eziyet .edenle
re ise, acıklı bir azap vardır” .
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62— (Münafıklar) sizin rızanızı kazanmak için Allah ’a 
yemin ederler (“ Peygambere eziyet ettiğimiz söylen
tisi yalandır” derler). Eğer bunlar mü’min iseler, da
ha önce Allah’ı ve Resûlü’nü razı etmeleri daha lâyık
tır.

63— Bilmediler mi ki, her kim Allah ve Resûlü’ne kar
şı koyarsa onun için ebedî kalmak üzere cehennem ate
şi vardır. İşte en büyük rüsvaylık budur.

64— Münafıklar, kalblerindekini yüzlerine vuracak 
bir sûrenin kendilerine inmesinden çekinirler, (bir de

alay ederler). De ki: “Eğle
nin bakalım! Allah o çekindi
ğiniz şeyleri muhakkak mey
dana çıkaracaktır!” .

65— Yemin olsun ki, (Te- 
bük seferine giderken se
ninle alay eden) münafıkla
ra (benimle ve Kur’ân’la ni
çin alay ediyorsunuz? diye) 
sorsan, mutlaka, "Biz, sade
ce (lâfa) dalmış şakalaşıyor
duk!” derler. "Allah ile, âyet
leri ile ve Peygamberi ile mi 
eğleniyordunuz?”  de.

66— Boşuna özür dileme
yin. İman (ettiğinizi söyle
dik) ten sonra, küfrettiniz, 
içinizden bir kısmını affetsek 
bile, bir kısmınızı, suçlarında 
İsrar ettiklerinden dolayı aza
bımıza uğratacağız.

67— Münafıkların erkekle
ri ve kadınları, birbirinin tıp
kıdırlar. Kötülüğü emreder
ler, iyiliği yasaklarlar. Elleri
ni sıkı tutarlar (hayır yap
mazlar). Onlar Allah’ı unut
tular; Allah da onları unuttu. 
Doğrusu münafıklar fâsıkla- 
rın tâ kendileridir.

68— Allah, münafıkların 
erkeğine, dişisine ve bütün 
kâfirlere ebedî kalmak üzere 
cehennem ateşini va’d bu
yurdu. Bu onlara yeter. Allah 
onları rahmetinden uzaklaş
tırdı. Onlar için devamlı bir 
azap var.
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69— CSiz, ey münafıklar!)
Sizden öncekiler gibisiniz ki, 
onlar, kuvvetçe sizden daha 
çetin, mal ve evlâtça sizden 
daha çok idiler. Onlar dünya 
hayatından nasipleri kadar 
zevk sürmeye bakmışlardı, 
işte sizden öncekiler, nasıl 
nasipleri ile zevk sürdülerse, 
siz de öyle nasibinizle zevk 
sürmeye baktınız. Siz de on
ların daldığı gibi (bataklığa) 
daldınız. Onlar öyle kimseler
dir ki, dünya ve âhirette 
amelleri boşa gitmiştir. Ve iş
te bunlar, ziyana uğrayanla
rın tâ kendileridir.

70— Onlara, kendilerin
den öncekilerin Nûh kavmi- 
nin, Âd ve Semûd’un, İbrâ- 
him kavminin, Ashab-ı Med- 
yen (Şuayb kavmin)in ve Lût 
kavminin haberleri gelmedi 
mi? Onlara, peygamberleri 
mucizeler getirmişti (de in
kârları yüzünden helak edil
mişlerdi). Demek ki Allah on
lara zulmetmiş değildi, lâkin 
onlar kendilerine zulüm edi
yorlardı.

71— Erkek ve kadın bütün

mü’minler, birbirlerinin velîleridir, iyiliği emrederler, kö
tülüğü yasak ederler. Namazı dosdoğru kılarlar, zekâ
tı verirler, Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bun
lar (yok mu), Allah onları rahmeti ile bağışlayacaktır. 
Çünkü Allah güçlüdür; hikmet sahibidir.

72— Allah, erkek mü’minlere de kadın mü’minlere 
de—içlerinde ebedî kalmak üzere—, altından ırmaklar 
akan Adn cennetlerini ve çok güzel meskenler (köşk
ler) va’detti. Allah’ın rızası ise daha büyüktür. İşte bü
yük kurtuluş da budur.
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73— Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı 
cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların barınağı ce
hennemdir ve o, ne kötü dönüş yeridir!

74— (O çirkin sözü) söylemediklerine dair yemin edi
yorlar. Yemin olsun ki, o küfür kelimesini söylediler. İs
lâm’a gelmişken yine kâfir oldular ve o muvaffak ola
madıkları cinayeti (Peygambere suikasti) kurdular. 
Halbuki intikam almaya kalkmaları için kendilerini Al
lah ile Resûlünün fazl-u ihsanı ile zenginleştirmiş olma
sından başka bir sebep de yoktu. Bununla beraber

eğer tevbe ederlerse, hakla
rında hayırlı olur. Yok, yan 
çizerlerse, Allah onları dün
ya ve âhirette acıklı bir aza
ba uğratır. Artık onların yer
yüzünde ne bir dostu, ne de 
bir yardımcısı vardır.

75— Onlardan bazısı da, 
“ Eğer Allah bize lütf-u kere
minden ihsanda bulunursa, 
mutlaka zekâtını verir ve 
mutlaka sâlihlerden oluruz! ’ ’ 
diye Allah’a söz vermişti.

76— Vaktâ ki Allah, fazl-u 
kereminden istediklerini ver
di, cimrilik edip yüz çevirdi
ler. Zaten onlar döneklerdir.

77— Nihayet Allah’a ver
dikleri sözü tutmadıkları ve 
yalan söylemeyi âdet edin
dikleri için, Allah da bu işle
rinin sonunu, kalblerinde kı
yamet gününe kadar süre
cek bir nifaka çeviriverdi.

78— Bunlar bilmediler mi 
ki, Allah, onların sırlarını da 
bilir, fısıltılarını da... Allah, 
bütün gaybları hakkıyla bi
lendir.

79— Sadakalar hakkında, 
gönül rızası ile teberruda bu
lunan mü’minlere (bir türlü), 
güçlerinin yetebileceğinden 
başkasını bulamayanlara da 
(bir türlü) lâf atarak onlarla 
eğlenenler var ya, Allah on
ları maskaraya çevirecektir. 
Onlara bir de acıklı azap var
dır.
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80— Onlar için ister mağ
firet dile, ister dileme! Onlar 
için yetmiş kere istiğfarda 
bulunsan, yine Allah, onları 
aslâ bağışlayacak değildir. 
Bunun sebebi şudur: Onlar, 
Allah’ı ve Resûlünü inkâr et
tiler. Allah ise, fâsık bir kav
ime hidâyet vermez.

81— (Tebük gazasına git
meyip) geri kalanlar, Resû- 
lüllah’a muhalefet ederek 
oturup kalmalarına sevindi
ler. Allah yolunda mallariyle, 
canlariyle mücahede etmek
ten hoşlanmadılar ve “ Bu sı
cakta seferber olmayın. ’ ’ de
diler. De ki: “ Cehennem ate
şi daha sıcaktır. Fakat bir an
lasalardı!..’ ’ .

82— Artık yaptıklarının ce
zası olarak az gülsünler; çok 
ağlasınlar!

83— Bundan böyle Allah, 
seni, onlardan bir kısmının 
yanına döndürür de başka 
bir cihada çıkmak için sen
den izin isterlerse “ Attık be
nimle beraber ebediyyen se
fere çıkamazsınız ve berabe
rimde hiçbir düşmanla mu
harebe edemezsiniz. Çünkü 
siz, evvelki defa oturup kal
mayı arzu ettiniz. Şimdi de 
artık geride kalanlarla bera
ber oturun!”  deyiver.

84— Ve onlardan ölen bi
rinin üzerine ebediyyen ce
naze namazı kılma. Kabri ba

şında durma. Çünkü onlar, Allah'ı ve Resûlünü tanıma
dılar ve fâsık (dinden çıkmış) olarak can verdiler.

85— Onların ne malları, ne de evlâtları seni imren
dirmesin. Allah, bunlar sebebiyle ancak kendilerini dün
yada azap etmeyi ve kâfir oldukları halde can vermele
rini istiyor.

86— “ Allah’a iman edin! Ve Resûlü ile birlikte ciha
da gid in!”  diye bir sûre indirildiği vakit, onlardan ser
vet sahibi olanlar, senden izin istediler ve “ Bırak bizi, 
oturanlarla beraber olalım.”  dediler.
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87— Oturup kalan kadınlarla beraber olmaya razı ol
dular. Ve kalbleri üzerine damga vuruldu. Artık onlar 
anlamazlar.

88— Lâkin Peygamber ve beraberindeki iman eden
ler, mallariyle, canlariyle cihad ettiler. Bunlar yok mu? 
işte bütün hayırlar bunlarındır. Ve işte bunlar, murada 
erenlerin tâ kendileridir.

89— Allah, onlara, altlarından ırmaklar akan cennet
ler hazırladı, içlerinde ebedî olarak kalacaklar. İşte en 
büyük saadet budur!

90— Bedevilerden özür 
bahane edenler, kendilerine 
izin verilsin diye geldiler. Al
lah’a ve Resûlüne yalan söy
leyenlerse oturdular. Bunlar
dan kâfir olanların başına 
acıklı bir azap gelecektir.

91— Allah’a ve Resûlüne 
sadık kalmak şartiyle, ne za
yıflara, ne hastalara, ne de 
sarfedecek bir şey bulama
yan fakirlere, savaştan geri 
kalmakta bir günah yoktur, 
iyilik edenleri ayıplamaya yol 
yoktur. Allah çok bağışlayıcı
dır, merhametlidir.

92— Bir de senden binek 
hayvanı istemeye geldikle
rinde, “ Sizi bindirecek hay
van bulamıyorum.’ ’ dediğin 
vakit, bu uğurda sarfedecek 
bir şey bulamadıklarından 
dolayı, kederlerinden göz
yaşları döke döke dönenlere 
günah yoktur.

93— Muâhazeye yol, an
cak o kimseler için vardır ki, 
zengin oldukları halde, sava
şa gitmemek için senden izin 
isterler. Bunlar, geri kalan 
kadınlarla beraber olmaya 
razı oldular. Allah da kalble- 
rini mühürledi. Artık onlar 
başlarına geleceği bilmezler.
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94— Yanlarına döndüğü
nüz vakit, sizden özür dileye
ceklerdir. De ki: “ Özür dile
meyin! Size asla inanamayız! 
Doğrusu Allah bize sizin ah
valinizden birçoklarını haber 
verdi. Bundan böyle de Allah 
ve Resûlü, yaptıklarınızı gö
recek; sonra gizliyi ve açık
ta olanı bilen (Hakk’ın huzu
runla götürüleceksiniz. O 
da, size, neler yapıyor idiy
seniz haber verecektir.’ ’

95— (Tebük seferinden)
yanlarına döndüğünüz vakit, 
yakalarını bırakasınız diye, 
size yemin billâh edecekler
dir. Siz de onlardan yüz çe
virin. Çünkü onlar murdar
dırlar. Kazandıklarının ceza
sı olarak varacakları yer de, 
cehennemdir.

96— Kendilerinden razı 
olasınız diye, size yemin 
edecekler. Fakat siz, onlar
dan razı olsanız da, Allah o 
fâsık kavimden asla razı ol
maz.

97— Bedeviler, küfür ve 
nifak yönünden daha şiddet
lidirler. Ve Allah’ın, Resûlü- 
ne indirdiği hükümlerin sınır
larını bilmemeye onlar daha 
lâyıktırlar. Allah her şeyi bi
lendir; hikmet sahibidir.

98— Bedevilerden bazısı vardır ki, Allah yolunda har
cadığını zarar sayar ve (bundan kurtulmak için) sizin 
üstünüze belâlar gelmesini gözetir durur. O belâlar ken
di başlarına olsun! Allah, her şeyi işitir; bilir.

99— Yine Bedevilerden öylesi vardır ki, Allah’a ve 
âhiret gününe inanır ve harcadıklarını, Allah katında ya
kınlıklara, Peygamberin dualarına vesile sayar. Beri ba
kın! Bunlar gerçekten, kendileri için yakınlıktır. Allah, 
onları cennetine koyacaktır. Çünkü Allah bağışlayıcı
dır; merhametlidir.
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100— (İslâm dinini kabulde) önde gelen Muhacir
ler ve Ensar ile onlara güzellikle tâbi olanlar (hak yol
dan gidenler var ya!) Allah onlardan razı olmuş, onlar 
da Allah dan razı olmuşlardır. Allah, onlara, altlarından 
ırmaklar akan cennetler hazırladı ki, orada ebedî kala
caklardır. işte en büyük saadet budur.

101— Çevrenizdeki Bedevilerden birtakım münafık
lar vardır. Medine halkından bazıları da nifaka alışmış
lardır. Sen, onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz, on
lara iki defa (dünyada ve kabirde) azap edeceğiz. Son

ra da büyük bir azaba itile
ceklerdir.

102— (Münafıkların) di
ğer bir kısmı da, günahlarını 
itiraf ettiler. Bunlar iyi bir 
amel ile diğer bir kötü ameli 
karıştırdılar. Ola ki Allah, tev- 
belerini kabul buyura! Çün
kü Allah çok bağışlayıcı; çok 
merhametlidir.

103— Onların mallarından 
bir zekât al ki, onunla kendi
lerini temiz pâk edesin. Bir 
de onlara dua et. Çünkü se
nin duan onlar için (bir rah
met ve) huzurdur. Allah çok 
iyi işiten, çok iyi bilendir.

104— Bilmediler mi ki, Al
lah kullarından tevbeyi bizzat 
kabul eder ve sadakaları alır. 
Gerçekten tevbeleri kabul 
edici O, çok merhametli de 
O ’dur.

105— De ki: (İstediğinizi)
yapın; zira yaptıklarınızı Allah 
da, Resûlüde, mü’minlerde 
görecektir, ileride hazırı, ga
ibi bilen Hakk’ın huzuruna 
götürüleceksiniz. O, size, 
neler yapıyor idiyseniz haber 
verecektir.

106— Diğer bir kısmı da, 
Allah’ın emrine geri bırakıl
mışlardır. Onları ya azap 
eder, yahut tevbelerini kabul 
buyurur. Allah, her şeyi bi
lendir; hikmet sahibidir.
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107— Birde şunlar var ki, za
rar vermek için, küfür için, mü’- 
minlerin arasına tefrika sokmak 
için ve bundan evvel Allah’a ve 
Resûlü ile harp edeni (rahip 
Ebû Amr’ın gelmesini) bekle
mek ve gözetmek için bir mes- 
cid yaptılar. Bununla beraber,
“Hüsnüniyetten başka bir mu

radımız yoktu.”  diye yemin de 
ederler. Fakat Allah şâhid ki, 
bunlar şeksiz şüphesiz yalancı
dırlar (5).

108— O mescidde ebediyyen 
namaza durm a(6). Tâ ilk gün
den temeli takva üzerine kuru
lan mescid, içinde namaza dur
mana elbette daha lâyıktır. Ora
da temizlenmeyi seven birtakım 
adamlar vardır. Allah da çok te- 
mizlenenleri sever.

109— Öyle ya, binasını Allah 
korkusu ve rızası üzerine kur
muş olan mı hayırlıdır, yoksa bi
nasını çökecek b iry a r ’ın kena
rına kurup onunla beraber ce
hennem ateşine yuvarlanan mı? 
Allah zalim bir kavme hidâyet 
vermez.

110— Onların kurmuş olduk
ları binaları, kalblerinde bir şüp
he ve bir nifak düğümü olarak 
kalacaktır. Meğer ki kalbleri, 
parçalanmış olsun. Allah her şe
yi bilendir: hikmet sahibidir.

111— Allah, mü’minlerden 
canlarını ve mallarını, cennet 
kendilerinin olmak bahasına sa
tın aldı. Allah yolunda çarpışa
caklar, öldürecekler ve ölecek
lerdir. (Onun) Tevrât'ta, İncil’de 
ve Kur’ân ’da (anılan bu va’di), 
kendi üzerinde hak bir va'ddir. 
Allah 'dan daha ziyade sözünde 
duran kim olabilir? O halde, yap
tığınız bu hayırlı alışverişten do
layı sevinin, işte en büyük saa
det budur.

(5) Bu âyet-ı kerime, Küba Mesci- 
di'ne karşı bina yapıp gûya onu mes
cid edinen, ashnda Küba Mescidi’- 
nin cemaatini ikiye ayırmak, mü’- 
minler araşma nifak sokmak ve bek
ledikleri rahibe bir mabet hazırla
mış olmak gibi melunâne gaye gü
den 12 münafık hakkında nazil ol
muştur. Bekledikleri rahip, cahili-

yette Hıristiyan papazı olmuş, Peygamberimizin [s.a.v.] ‘fâsık’ diye 
ad verdiği Ebu Amir idi. Peygamberimizin bi’setine hased etmiş, 
‘Uhud, Huneyn’de ona karşı savaşmış, müşriklerin mağlûbiyeti üze
rine Şam’a kaçmıştı. Oradan münafıklara, “Elinizden geldiği kadar 
silâhlanın, hazırlanın ve benim için bir mabed yapın. Ben Rum (Bi- 
zans)Kayseri’ne gidiyorum. Büyük bir ordu ile gelip Muhammed (s.a.v.) 
ve ashabını sürüp çıkaracağım” diye haber göndermişti. Münafık
lar da Küba Mescidi’nin yanında “Mescid-i Dırar”ı yapmışlardı. 
Resûl-i Ekrem ‘Tebük’ seferinden dönünce, yaptıkları mescidde na
maz kılmaya davet ettiler. Resûl-i Ekrem, daveti kabul edip gitmeye 
hazırlanırken bu âyetler nâzil oldu.

(6) Bu mescid, Dırar Mescidi olup, Hz. Peygamberin emri ile yıkıl
mış; arsası çöplük yapılmıştır.
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112— Hele o tevbe edenler, ibadet edenler, hamd 
edenler, oruç tutanlar... O rükûa varanlar, secdeye ka
pananlar, iyiliği emir, kötülüğü yasak edenler ve Allah’ın 
hududunu muhafaza eyleyenler (yok mu?). Sen (böy
le olan) mü’minlere (cenneti) müjdele.

113— Müşriklerin cehennemlik oldukları anlaşıldık
tan sonra, akraba bile olsalar, onlar için ne peygam
berin, ne de iman edenlerin mağfiret dilemeleri doğru 
olmadı (7).

114— ibrâhim’in, babası hakkındaki istiğfarı da, sırf

ona vermiş olduğu bir va’d- 
den dolayı idi (ona, senin 
için Rabbimden mağfiret di
leyeceğim demişti). Onun 
bir Allah düşmanı olduğu 
kendisine belli olunca ondan 
uzaklaştı. Şüphesiz ibrâhim, 
çok tazarrû eden, çok yumu
şak huylu idi.

115— Allah bir kavmi hi
dâyete erdirdikten sonra, 
nelerden sakınacaklarını 
kendilerine açıklamadıkça, 
onları sapıklığa düşürecek 
değildir. Muhakkak ki, Allah 
her şeyi en iyi bilendir.

116— Şüphesiz göklerle 
yerin mülkü Allah’ındır. O, 
diriltir ve öldürür. Size, Al
lah dan başka ne bir veli var
dır, ne de bir yardımcı!

117— And olsun ki, Allah, 
peygambere ve o güçlük sa
atinde (8) ona uyan Muhacir
lerle Ensar'a lütfetti de içle
rinden bir kısmının kafoleri 
az daha meyledecek gibi ol
muşken, sonra tevbelerini 
kabul buyurdu. Çünkü Allah, 
mü’minlere karşı çok şefkat
lidir; çok merhametlidir.

(7) Peygamber (s.a.v.) amucası 
Ebû Tâlib için istiğfarda bulunduğu 
vakit bu âyet-i kerime inmiştir.

(8) Tebük savaşmda çekilen çeşitli 
sıkıntı ve mahrumiyet günlerinde.
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118— (Tevbelerinin ka
bulü) geri bırakılan üç kişiyi 
de bağışladı (9). Çünkü o de
rece bunalmışlardı ki yeryü
zü, olanca genişliğine rağ
men onların başlarına dar 
gelmişti. Vicdanları da kendi
lerini sıkmıştı. Allah’dan kur
tuluşun ancak Allah’a sığın
makla olacağını anlamışlardı. 
Sonra tevbelerini kabul bu
yurdu ki, onlar da tevbekâr- 
lar arasına dâhil oldular. 
Şüphesiz Allah, tevbeleri çok 
çok kabul buyurandır, çok 
merhametli olandır.

119— Ey iman edenler! 
Allah’dan korkun ve doğru
larla beraber olun.

120— Medinelilerle etraf
larındaki bedevilerin, savaş
ta Resûlullah’dan geri kal
maları yaraşmazdı. Onun ne 
yaptığına bakmayıp da, ken
dilerini düşünmemeliydiler. 
Bu muhalefetin câiz olmama
sı şundandır: Çünkü onların, 
Allah yolunda katlandıkları 
hiçbir susuzluk, yorgunluk, 
açlık, kâfirleri kızdıracak bir 
yere ayak basmaları ve düş
mana karşı bir muvaffakiyet
leri yoktur ki, mukabilinde 
kendilerine bir amel yazılmış 
olmasın. Çünkü Allah, iyi iş 
yapanların ecrini zayi etmez.

121— Allah onları yap
makta oldukları, amellerinin 
en güzeliyle mükâfatlandır
mak için küçük, büyük yap
tıkları her masraf, geçtikleri 
her vâdi muhakkak onların 
lehine (hesaplarına) yazıl
mıştır.

122— Bununla beraber

mü’minlerin hepsi toptan seferber olmamalı idiler. Her ka
bileden bir tâife toplansa da, dinde fıkıh tahsil etseler ve 
kavimleri döndükleri zaman onları korkutsalardı ya! Olur 
ki Allah’ın azabından sakınırlar (10).

(9) Bunlar, Ensârdan Kâ’b bin Mâlik, Hilâl bin Ümeyye ve Mürâ- 
re bin Rabi idiler.

(10) Bu âyetten anlaşıldığına göre, bir millet topyekûn savaşa ha
zır olmahdır. Bir milletin ayakta durabilmesi için, din ve ilim adam
larının bilgi, iman ve teknik bakımdan savaşan topluluğu yetiştir
meleri gerekir. Onlar cephe gerisinde çahşacaklar, milletin çocuk
larına iman ve ilim aşılayacaklardır. Âyet bu durumu açıklamakta
dır.
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123— Ey iman edenler! Size yakın olan kâfirlerle 
harp edin. Onlar, sizde bir şiddet bulsunlar. Bilin ki Al
lah, takva sahipleri ile beraberdir.

124— Bir sûre indirildiği vakit, onlardan bazısı, “ Bu 
sûre hanginizin imanını artırdı bakalım?’ ’ der. iman 
edenlere gelince, (her inen sûre), onların imanını ar
tırmıştır. Onlar sevinip dururlar.

125— Kalblerinde hastalık olanların ise, bu sûreler, 
küfürlerine küfür katmıştır ve kâfir olarak geberip git
mişlerdir.

126— Görmezler mi ki, 
her yıl bir veya iki defa çeşitli 
belâlara çarptırılırlar. Böyle 
iken, yine ne tevbe ederler, 
ne de ibret alırlar.

127— Bir sûre indirildi mi 
birbirlerine bakıp, “ Sizi, bir 
gören oluyor mu?”  diye so
rarlar. (Gören varsa oturur
lar) sonra sıvışır giderler. Al
lah, kalblerini çevirmiştir. 
Çünkü onlar (gerçeği) anla
mayan bir kavimdirler.

128— And olsun! Size, 
kendinizden bir peygamber 
geldi ki, zahmet çekmeniz 
onu üzer. Üzerinize titrer. 
Mü’minlere çok şefkatli, çok 
merhametlidir.

129— Eğer aldırmazlarsa, 
de ki: “ Bana Allah yeter! On
dan başka hiçbir ilâh yoktur. 
Ben, ancakO’nagüvendim. 
O, büyük Arş’ın sahibidir’ ’ .
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(Sûre: 10)

YÛNUS SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
109 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Elif, Lâm, Râ. Bunlar, 
hikmet dolu kitabın âyetleri
dir.

2— insanlar arasından bir 
adama, “ İnsanları korkut ve 
iman edenlere, Rableri katın
da kadem-i sıdk (sadık şefa
atçi) bulunduğunu müjdele” 
diye vahy etmemiz, insanlar 
için şaşılacak bir şey mi ol
du ki, kâfirler, “ Hakikaten bu 
(adam) açık bir sihirbazdır.”  
dediler.

3— Hiç şüphe yok ki Rab- 
biniz, göklerle yeri altı gün
de yaratan, sonra A rş’ı istilâ 
edip her şeyi hükmü altına 
alan, (her) işi (yerli yerinde) 
idare eden Allah dır. Onun 
izni olmadıkça hiçbir şefaat
çi olmaz, işte bu vasıflara sa
hip olan Allah, sizin Rabbi- 
nizdir. O halde ona ibadet 
edin. Düşünmez misiniz siz?

4— Hepinizin dönüşü an
cak O ’nadır. Allah, bir ger
çek olarak (bunu size) va’d 
etmiştir. Halkı önce dirilten, 
sonra iman edip yararlı işler 
yapanları, adaletle mükâfat
landırmak için (ölümle) geri 
çevirecek olan O ’dur. Küfre
denlere ise, küfürlerinden

dolayı, kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap vardır.

5— O, (Allah) güneşi bir ışık, ayı da bir nur yapmış
tır. Ona menziller takdir buyurmuştur ki, senelerin sa
yısını ve hesabı bilesiniz. Allah, bunları ancak hak ve 
sabit bir (hikmetle) yaratmıştır. O, âyetleri anlayacak 
bir kavme açıklar.

6— Elbette gece ile gündüzün, birbiri ardınca deği
şip durmasında ve Allah’ın göklerle yerde yarattığı var
lıklarda, Allah dan korkan bir kavm için birçok ibret ve 
deliller vardır.
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7— O kimseler ki (öldükten sonra) bizim huzurumu
za çıkacaklarını ummayanlar ve dünya hayatına razı 
olup, gönülleri ona yatmış bulunan kimselerle bizim 
bunca âyetlerimizden gafil olanlar var ya!

8— İşte bunların varacakları yer, kazandıkları günah
lar sebebiyle ateştir.

9— İman edip yararlı işler görenleri ise, imanların
dan dolayı, Rableri kendilerini, altlarından ırmaklar akan 
nimeti bol cennetlere erdirir.

10— Bunların, cennette duaları, “ Allah’ım! Seni ten

zih ederiz.”  sözüdür. Sağlık
ları da selâmdır. Dualarının 
sonu ise, “ Hamd, âlemlerin 
Rabbi Allah’a mahsustur.”  
ifadesidir.

11— Eğer Allah, insanla
ra, hayrı çarçabuk istedikle
ri gibi şerri de acele versey
di, muhakkak ecelleri sona 
ererdi. Fakat biz, bize kavu
şacaklarını ummayanları, 
böyle azgınlıkları içinde ser
sem sersem bocalar halde 
bırakırız.

12— İnsana bir zarar do
kunduğu vakit, gerek yan ta
rafına yatarken, gerek otu
rurken, gerekse ayaktayken, 
bize dua eder. Fakat ondan 
zararını giderdik mi, sanki 
kendisine dokunan zarardan 
dolayı bize dua etmemiş gibi 
geçer gider. İşte o müsrifle
re, yaptıkları ameller böyle 
süslü gösterilmektedir.

13— And olsun ki biz, siz
den önceki devirlerde yaşa
yanları, kendilerine peygam
berleri mûcizelerle geldikle
ri halde, zulmettikleri ve ima
na gelmedikleri vakit helâk 
ettik. İşte mücrim bir kavmi, 
biz böyle cezalandırırız.

14— Sonra, onların arka
sından, bakalım neler yapa
caksınız diye, sizi yeryüzün
de halifeler yaptık.
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15— Âyetlerimiz o müşrik
lere birer açık delil olarak 
okunduğu vakit, bize kavuş
mayı ummayanlar, “ Bundan 
başka bir Kur an getir; yahut 
bunu değiştir! ’ ’ dediler. Sen 
de ki: “ Onu, kendiliğimden 
değiştirmem, olacak şey de
ğildir. Ben, ancak bana vahy 
olunana uyarım. Ben, Rabbi- 
me isyan edersem, büyük bir 
günün azabından korka
rım” .

16— De ki: “ Eğer Allah di- 
leseydi, ben bu Kur’ân’ı si
ze okumazdım. (Rabbim de) 
onu (benim dilimle) size bil
dirmezdi. Gerçekten, ben si
zin içinizde bundan önce bir 
ömür (kırk yıl) durdum. Hiç 
akıl etmez misiniz siz?” .

17— Artık Allah’a iftira 
edenden veya O ’nun âyetle
rini yalan sayandan daha zâ
lim kim olabilir? Hiç şüphe 
yok ki, mücrimler felâha er
mezler!

18— Allah’ı bırakıp kendi
lerine zarar veya fayda ver
meyen şeylere tapıyorlar ve 
“ Bunlar, Allah katında bizim 
şefaatçılarımızdır.”  diyorlar. 
De ki: “ Siz, Allah’a, gökler
de ve yerde bilmediği bir şe
yi mi haber vereceksiniz?” . 
Hâşâ! Allah, onların ortak 
koştukları şeylerden münez- 
zehdir; yücedir.

19— İnsanlar, vaktiyle bir 
tek ümmetti (bir dine bağlı

idiler). Sonra ihtilâf ettiler (birçok bâtıl dinlere ayrıl
dılar). Eğer Rabbinden ezelde (azabı kıyamete bıra
kıyorum diye) bir takdir geçmemiş olsaydı, o ihtilâf et
tikleri şeylerde şimdiye kadar aralarında çoktan hüküm 
verilmiş bitmişti (yani belâlarını bulurlardı).

20— B ird e (Mekkeliler), “ Ona, Rabbinden bambaş
ka bir âyet indirilse ya!”  diyorlar. Sen de, deki: “ Gayb, 
ancak Allah’a mahsustur. İmdi, (inanmadınızsa aza
bı) bekleyin! Ben de sizinle beraber bekleyenlerde
nim” .
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21— İnsanlara dokunan bir zarardan sonra, kendi
lerine bir rahmet (bolluk) taddırırsak hemen âyetleri
miz hakkında (alay ve tekzible) bir hileleri olur. De ki: 
“ Allah’ın hile (edenlere karşı mukabele)si daha ça
buktur. Elçilerimiz (melekler) sizin hilelerinizi yazıyor
lar.

22— Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Hatta 
siz gemilerde olduğunuz vakit, o gemiler güzel bir rüz
gârla, içindeki yolcuları alıp akarken ve tam ferahlanır- 
larken, onlara şiddetli bir fırtına gelir çatar. Ve her yer

den dalga gelmeye başlar. 
Anlarlar ki, her taraftan ku
şatılmışlardır. O zaman Al
lah’a, dininde hâlisâne ola
rak dua ederler: “ Ahdimiz ol
sun, eğer bizi bundan kurta
rırsan şeksiz şüphesiz şük
reden kullardan oluruz!’ ’ .

23— Fakat, Allah onları 
selâmete çıkarınca, bir de 
bakarsın ki, yeryüzünde 
haksızlıkla zulme başlamış
lardır. Ey insanlar! Sizin zul
münüz ancak kendi aleyhini- 
zedir. O kıymetsiz dünya ha
yatının menfaati gibi (sürek
siz) dir. Sonra döner bize ge
lirsiniz. Biz de size bütün 
yaptıklarınızı haber veririz.

24— Dünya hayatının ha
li, ancak gökten indirdiğimiz 
bir suya benzer ki, onunla, 
insan ve hayvanların yedik
leri, yer mahsûlleri yetişip 
birbirine karışır. Nihayet yer 
bütün güzelliklerini takınıp 
süslendiği, sahipleri de bu 
mahsûlü toplayıp ondan fay
dalanmaya kendilerini kaadir 
zannettikleri bir sırada, ge
celeyin veya güpegündüz 
ona emrimiz (âfatımız) geli
vermiş ve bir lahzada ona bir 
tırpan atıvermişizdir. Sanki 
dün hiç yokmuş gibi olmuş
tur. işte düşünen bir kavim 
için biz âyetleri böyle açıkla
rız.

25— Allah, selâmet yur
duna (cennete) çağırır ve di
lediği kimseyi doğru yola hi
dâyet eder.
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26— (İman etmek sure
tiyle) güzel ameller işleyen
lere cennet ve bir de ziyade 
vardır (bu ziyade Allah’ı 
görmeleridir). Onların yüzle
rine ne bir toz (lekesi) bula
şır, nede bir zillet!.. İşte bun
lar cennetliklerdir, orada 
ebedî kalıcılardır.

27— Kötülükler kazanmış 
olanlara gelince, bir kötülü
ğün cezası, misli iledir. On
ları bir zillet kaplar. Allah’dan

hiçb ir kurtarıcı 
da yoktur. Sanki 
onların yüzleri, 
gece parçaların
dan kaplanmıştır. 
İşte bunlar ce-

f hennemliklerdir, 
onlar orada ebe
dî kalacaklardır.

2 8 — O gün 
onların hepsini 
mahşere topla- 

« yacağız. Sonra 
şirk koşanlara, 

“ Siz ve Allah’a eş koştuğu
nuz ortaklarınız yerinizde du
run !’ ’ diyeceğiz. Artık (mü’- 
minlerle) aralarını açmışız
dır. Ortakları diyecekler ki: 
“ Siz, bize tapmazdınız.

29— Şimdi bizimle sizin 
aramızda şâhid olarak Allah 
yeter. Doğrusu bizim, sizin 
tapmanızdan haberimiz bile 
yoktu' ’ .

30— Orada herkes, geç
mişte ne yaptı ise onun imti
hanını verecek. Hepsi haki
ki mevlâları olan Allah’a dön
dürülmüş; müşriklerin Al
lah’a eş uydurdukları putlar 
da kendilerinden kaybolmuş 
gitmiş olacaktır.

re kim malik bulunuyor? Ve ölüden diriyi, diriden de ölü
yü kim çıkarıyor? Bütün işleri kim idare ediyor?’ ’ . He
men, “ Allah!”  diyeceklerdir. Sen de ki: “ O halde sa
kınmaz mısınız siz?” .

32— İşte bu (işleri yapan), sizin Rabbiniz olan Al
lah’dır. Hakdan sonra da sapıklıktan başka ne olabi
lir? Şu halde (imandan) nasıl çevriliyorsunuz?” .

31— De ki: “ Size gökten 33— Böylece Rabbinin (cehennemi insanlarla cin-
ve yerden kim rızık veriyor? lerden dolduracağım.) kelimesi, yoldan çıkan fâsıkla- 
Yahut o kulaklara ve gözle- ra hak oldu. Onlar artık imana gelmezler.
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34— De ki: “ Sizin Allah’a eş saydığınız ortaklarınız
dan halkı ilkin yaratacak, öldükten sonra tekrar dirilte
cek var mı?’ ’ . De ki: “ Halkı ilkin Allah yaratır. Öldük
ten sonra (eski haline) iade eder (diriltir). Artık doğru 
yoldan nasıl çevriliyorsunuz?’ ’ .

35— “ Ortaklarınızdan hak yolu gösterecek var mı?’ ’ 
de. “ Doğru yola Allah iletir. O halde, hakka ileten mi 
arkasından gitmeye daha lâyıktır, yoksa hidâyet olun
madıkça kendi başına doğru yolu bulamayan mı? Ne 
oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz?”  de.

36— Kâfirlerin çoğu, sırf 
bir kuru zan ardından gider. 
Ama zan, hak namına hiçbir 
şey ifade etmez. Şüphesiz 
Allah, onların neler yaptıkla
rını çok iyi bilir.

37— Bu Kur’ân Allah’dan- 
dır, başkası tarafından uydu
rulmuş değildir. Lâkin o 
önündeki (kitab) ları tasdik 
ve o kitabı açıklayıcı olarak 
âlemlerin Rabbinden indiril
miştir, bunda hiç şüphe yok
tur.

38—  Yoksa, “ Onu uydur
du.”  mu diyorlar? De ki: “ O 
halde, iddianızda doğruysa
nız, hemen O ’nun gibi bir sû
re getirin ve Allah dan başka 
kime gücünüz yeterse yardı
ma çağırın!” .

39— Hayır! O kâfirler, ilmi
ni kavrayamadıkları ve te ’vili 
kendilerine hiç gelmemiş 
olan bir şeyi (Kur’ân’ı) ya
lanladılar. Onlardan önce 
gelen ümmetlerde, böyle ya
lanlamışlardı. Ama bak, zâ
limlerin sonu ne oldu?

40— Onlardan bazıları 
Kur’ân’a inanır; bazıları inan
maz. Ama Rabbin fesatçıları 
çok iyi bilir.

41— Eğer seni yalanla
makta ısrar ederlerse, “ Be
nim işim bana, sizin işinizde 
size aittir. Siz, benim yapa
cağımdan berisiniz; ben de 
sizin yapacağınızdan beri
yim !”  deyiver (1).

42— içlerinden seni dinle
yenler de var. Fakat, sağır
lara sen mi işittireceksin? 
Hele akılları da ermiyorsa!..

(1) Bu âyet, Kılıç âyeti ile nesh 
edilmiştir.
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43— Onlardan sana ba
kanlar da var. Fakat körlere 
sen mi yol göstereceksin? 
Hele basiretleri de yoksa?..

44— Şüphesiz ki Allah, in
sanlara hiç zulüm etmez. Lâ
kin insanlar kendilerine zul
mederler.

45— O gün Allah, onları 
mahşere toplayacak. Sanki 
gündüzün bir saatinden baş
ka (bir müddet) eğlenme- 
mişlerdir. Aralarında tanışa
caklardır. Allah’ın huzuruna 
çıkacaklarını yalan sayıp da 
hidâyet yolunu tutmamış 
olanlar, muhakkak büyük za
rara uğramıştır.

46— Onlara va’dettiğimiz 
azabın bir kısmını sana gös
tersek de yahut senin ruhu
nu alsak da, onların dönüşü 
ancak bizedir. Sonra Allah, 
onların yapacakları şeylere 
de şâhlddir.

47— Her ümmetin bir pey
gamberi vardır. Onların pey
gamberi geldiği vakit, arala
rında adaletle hüküm verilir. 
Kendilerine zulmedilmez.

48— “ Eğer doğru söylü
yorsanız bu va’d (azap) ne 
zaman?”  diyorlar.

49— De kİ: “ Ben kendi 
kendime, bir zarar veya fay
daya malik değilim. Meğer ki 
Allah, dilemiş ola” . Her üm
metin bir eceli vardır. Ecelleri 
geldi mi, bir an ne geri kalır
lar, ne de ileri giderler.

50— De ki: “ Söyleyin ba
kayım! Allah’ın azabı, gece
leyin yatarken veya güpe
gündüz gelse mücrimler bu

nun hangisine acele ediyor?
51— Ya (bu azap) vâki olduktan sonra mı O ’na iman 

edeceksiniz? Şimdi mi (inanıyorsunuz)? Hani siz onu 
acele istiyordunuz?”  denilecek.

52— Sonra, o zulmedenlere, “ Tadın bakalım ebedî 
azabı! Vaktiyle kazandığınızdan başka bir sebeple ce
zalandırılacak değilsiniz!”  denilecek.

53— “ Doğru mu bu (azap)?” diye sana soruyorlar. 
De ki: “ Evet, Rabbime yemin ederim ki, O, dosdoğru
dur ve siz bundan yakayı kurtaramazsınız!” .
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54— (Küfürle) zulüm etmiş, her nefis, bütün yeryü- 
zündeki varlıklara sahip olsaydı azabı gördükleri vakit 
hepsi içten içe pişman olur, kendini kurtarmak için on
ları feda ederdi. Fakat aralarında adaletle hüküm veril
mesi takdir edilmiştir, hiç birine zulmedilmez.

55— Dikkat edin! Göklerde ve yerde ne varsa, hep
si Allah’ındır. Beri bakın! Hiç şüphesiz Allah'ın va’di 
hakdır. Lâkin kâfirlerin çoğu bilmezler.

56— O diriltir, O öldürür ve ancak O ’na döndürülür
sünüz.

57— Ey insanlar! İşte si
ze, Rabbinizden bir öğüt, gö
nüllerdeki dertlere bir deva 
ve mü’minler için bir hidâyet 
ve rahmet (olan Kur’ân) gel
di.

58— De ki: “ Allah’ın lütûf 
ve rahmetiyle, ancak bunun
la ferahlansınlar. Bu, onların 
topladıkları dünyalıktan daha 
hayırlıdır’ ’ .

59— De ki: “ Söyleyin ba
na, Allah size rızık olarak ne
yi indirdi de, siz ondan kimi
ni haram, kimini helâl yaptı
nız? Deki: “ S ize(bu husus
ta) Allah mı izin verdi; yoksa 
Allah’a iftira mı ediyorsu
nuz?’ ’ .

60— Yalanı Allah’a iftira 
edenler, kıyamet gününü ne 
zannediyorlar? Şüphesiz Al
lah, insanlara karşı lütf-u ih
san sahibidir. Lâkin onların 
çoğu şükretmezler.

61— Sen ne halde olsan, 
Kur’ân’dan ne okusan ve 
sizler ne yapsanız, o işle 
meşgûl olurken, muhakkak 
biz üzerinizde şâhid bulunu
ruz. Ne yerde, ne gökte zer
re ağırlığınca hiçbir şey Rab- 
binden gizli kalamaz. Bun
dan daha küçük veya daha 
büyük hiçbir şey yoktur ki, 
açıkça bir kitapta (Levh-i 
Mahfuz’da) yazılı olmasın.
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62— Beri bakın! Şüphesiz 
Allah’ın velilerine hiçbir kor
ku yoktur. Onlar mahzun da 
olmayacaklardır.

63— Onlar, o kimselerdir 
ki, Allah’a iman etmişler ve 
takvaya ulaşmışlardır.

64— Dünya hayatında da, 
âhirette de müjde onlarındır. 
Allah’ın kelimelerinde değiş
me olmaz, işte büyük bahti
yarlık budur.

65— Onların sözü (yani 
sen peygamber değilsin de
meleri) seni üzmesin. Şüp
hesiz ki, bütün izzet (güç, 
kuvvet) Allah’ındır. O, işitici- 
dir, bilicidir.

66— Dikkat edin! Gökler
de kim var ve yerde kim var
sa hep Allah’ındır. Allah’dan 
başkasına tapanlar dahi, or
taklara tâbi olmazlar. Onlar, 
ancak zanna tâbi olurlar ve 
sadece yalan söylüyorlar.

67— içinde rahat edesiniz 
diye, geceyi; (çalışasınız di
ye), gündüzü aydınlatıcı ola
rak yaratan O ’dur. Elbette 
bunda, dinleyecek bir kavim 
için birçok ibretler vardır.

68— “ Allah çocuk edindi.”  dediler. Hâşâ! O, bun
dan münezzehtir. O ganîdir (hiçbir şeye muhtaç de
ğildir). Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. 
Sizin elinizde bu hususta hiçbir delil yoktur. Siz, Allah ’a 
karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?

69— De ki: “ Allah’a karşı yalan uyduranlar, elbette 
felâh bulamayacaklardır!” .

70— Dünyada bir parça fayda (elde edebilirler). Ni
hayet dönüşleri bizedir. Sonra küfretmeleri sebebiyle, 
biz onlara şiddetli azabı taddıracağız.
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71— Sen onlara Nuh’un kıssasını oku. Hani o, kavmi- 
ne, “ Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Al
lah’ın âyetlerini hatırlatmam, size ağır geliyorsa, (bilin ki) 
ben ancak Allah’a tevekkül etmişimdir. Artık siz ve ortak
larınız toplanıp bana ne yapacağınızı kararlaştırın. Sonra 
yapacağınız bu iş size tasa olmasın. Sonra bana yapaca
ğınızı yapın. Ve bana mühlet vermeyin!

72— Eğer (benim söylediğimden) yüz çevirirseniz, ben 
de sizden bir ücret istemedim ya! Benim ücretim ancak 
Allah'a aittir. Ben.O’nun birliğine boyun eğen Müslüman-

A

lardan olmamla i
emir olundum’ ’ I
demişti. ^

73— Bunun 
üzerine yine onu 
yalanladılar. Biz 
onu ve gemide 
beraberinde bulu-
nan kimseleri se- J
lâmete çıkardık ve I
onları yeryüzünün f
halifeleri yaptık.
Âyetlerimizi yalanlayanları ise 
(tufanla) boğduk. Bak, uyarı
lan (fakat yola gelmeyenlerin) 
sonu nice oldu!

74— Sonra Nûh’un arka
sından birçok peygamberleri 
kavimlerine gönderdik. Onla
ra, açık mûcizeler getirdiler. 
Fakat önce yalan dediklerine 
bir türlü inanmak istemediler. 
İşte biz, ileri gidenlerin kalble- 
ri üzerine böyle mühür vuru
ruz.

75— Sonra, bunların arka
sından Mûsa ile Hârun’u, 
âyetlerimizle, Fir’avn’a ve 
onun (kavminin) ileri gelenle
rine gönderdik. Onlar (imanı) 
kibirlerine yediremediler; müc
rim bir kavim idiler.

76— Kendilerine tarafımız
dan hak (mûcize) geldiği va
kit, “ Muhakkak bu açık bir si
hirdir.’’ dediler.

77— Mûsa, “ Ya size hak 
gelince böyle mi diyorsunuz? 
Bu sihir mi? Ama sihirbazlar 
felâh bulmazlar!”  dedi.

78— Onlar, “ Sen bizi, ata
larımızı üzerinde bulduğumuz 
yoldan çevirip bu yerde salta
nat sizin ikinize kalsın diye mi 
geldin? Biz, ikinize de iman et
meyiz! dediler
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79— Fir’avn, “ Bana bü
tün bilgiç sihirbazları geti
rin .’ ’ dedi.

80— Sihirbazlar geldiği 
vakit, Musa onlara, “ Ortaya 
ne (hüner) atacaksanız, siz 
atın.”  dedi.

81— Onlar (hünerlerini)
ortaya atınca Mûsa, “ Bu si
zin yaptığınız, sihirdir. Mu
hakkak Allah, onu iptal ede
cektir. Çünkü Allah, müfsid- 
lerin işini rast getirmez.

82— Allah, suçluların ho
şuna gitmese de, hakkın hak 
olduğunu sözleri ile gerçek
leştirir.’ ’ dedi.

83— Hasılı, F ir’avn ve et
rafındakilere belâsı korku
sundan, Musa’ya kavmin- 
den ancak bir taife iman et
ti. Çünkü Fir’avn o yerde 
(Mısır’da) çok üstün idi ve 
gerçekten çok aşırı giden 
taşkınlardandı.

84— Mûsa da kavmine, 
“ Ey kavmim! Eğer Allah’a 
iman ettinizse ve ona teslim 
olmuş Müslümanlarsanız, 
yalnız O ’na tevekkül edin.” 
dedi.

85— Onlar dahi, “ Biz, an
cak Allah’a tevekkül ettik. Ey 
Rabbimiz! Bizi, bu zalim kav- 
min fitnesine düşürme!

86— Ve bizi, rahmetinle 
bu kâfir kavimden kurtar!”  
dediler.

87— Biz ise, Mûsa’ya ve 
kardeşine, “ Kavminiz için 
Mısır’da birtakım evler hazır
layın ve evlerinizi namazgâh 
yapın. Namazı dosdoğru kı

lın. Hem de mü’minleri müjdele!”  diye vahy ettik.

88— Mûsa, “ Ey Rabbimiz! Sen F ir’avn’ave etrafın
dakilere dünya hayatında bir ziynet ve haşmet ile nice 
nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! Yolundan saptırsın
lar diye mi? Ey Rabbimiz! Onların mallarını sil, süpür 
ve kalblerini şiddetle sık ki onlar, o acıklı azabı görme
dikçe iman etmezler!”  dedi (2).

(2} Hz. Mûsa bu şekilde beddua etti, kardeşi Hârun aleyhisselâm 
da âmin, dedi. (Peygamberlerinin ilenmesine hedef olan bir millet hüs
randan yakasmı kurtaramaz).
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82— (Allah), “ İkinizin duası da kabul olundu. Siz yi
ne doğru (yolunuz) da devam edin ve (kendini) bilmez
lerin yoluna gitmeyin.”  buyurdu. (Malları taş oldu, fa
kat Fir’avn iman etmedi, böylece kırk yıl geçtiği ri
vayet olunur).

90— Derken İsrail oğullarını denizden geçirdik. Fir’
avn ve askeri, zulmetmek ve saldırmak için arkalarına 
düştü. Nihayet boğulma ona ulaşınca (şöyle) dedi: 
“ inandım ki, İsrail oğullarının iman ettiği Allah’dan baş
ka ilâh yokmuş. Ben de Müslümanlardanım” .

91— “ Yâ! Şimdi mi?.. Hal
buki daha önce isyan etmiş
tin ve müfsitlerden olmuş
tun!

92— Biz de bugün, seni 
cansız bedeninle denizden 
çıkaracağız ki, arkandan ge
leceklere bir ibret olasın!’ ’ . 
Bununla beraber insanların 
bir çoğu âyetlerimizden cid
den gaafildirler.

9 3 — Gerçekten İsrâiî 
oğullarını çok güzel yerlere 
(Mısır’a ve Şam’a) yerleştir
dik. Ve kendilerine hoş ni
metlerden rızık verdik. Niha
yet ihtilâfa düşmeleri de ken
dilerine ilim geldikten sonra 
oldu. Şüphesiz ki ihtilâfa 
düştükleri şeylerde Rabbin, 
kıyamet günü aralarında 
hükmünü verecektir.

94— Şimdi eğer sana in
dirdiğimiz şeylerde bilfarz 
şüphe edecek olursan, sen
den önce kitabı (Tevrât’ı) 
okuyanlara soruver (çünkü o 
kitapta da bu haberler var
dır. Bu emre karşı Peygam
berimiz, “ Ne şüphe ede
rim, ne de sorarım.” demiş
tir). Yemin olsun ki, sana 
Rabbinden hak geldi. O hal
de sakın şüphe edenlerden 
olma!

95— Sakın Allah’ın, âyet
lerini yalanlayanlardan olma! 
Sonra hüsrana düşenlerden 
olursun.

96— Doğrusu aleyhlerin
de Rabbinin takdiri gerçek
leşmiş olanlar imana gelmez
ler.

97— Onlara bütün mûci- 
zeler gelse bile, tâ acıklı aza
bı görünceye kadar inan
mazlar.
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98— (Azap inmezden ön
ce) bir belde (halkı) iman 
edip, bu imanları kendilerine 
fayda verseydi ya! Ancak 
Yûnus’un kavmi müstesna ki 
bunlar iman ettikleri vakit 
dünya hayatında o rüsvaylık 
azabını kendilerinden kaldır
dık ve onları bir müddete ka
dar faydalandırdık.

99— Eğer Rabbin dilesey- 
di, yeryüzünde kim varsa, 
hepsi topyekûn iman ederdi. 
O halde sen, mü’min olsun
lar diye insanları zorlayacak 
mısın?

100— Allah’ın izni olma
dıkça, hiçbir kimsenin iman 
etmesi mümkün değildir. 
Akıllarını kullanmayanları O, 
pislik içinde bırakır.

101— De ki: “ Bakın! Gök
lerde ve yerde neler var?’ ’ . 
Fakat bu âyetler, bu uyarma
lar, iman etmeyecek bir kav- 
me fayda vermez ki...

102— Onlar, kendilerin
den önce geçenlerin günleri 
gibisinden başka bir şey 
gözetmezler. De ki: “ Bekle
yin! Çünkü ben de sizinle be
raber bekleyenlerdenim” .

103— Sonra, peygamber
lerimizi, keza iman edenleri 
kurtarırız. Biz böylece üzeri
mize bir borç olarak mü’min- 
leri kurtarırız.

104— De ki: “ Ey insanlar! Eğer benim dinimde bir 
şüpheniz varsa, bilin ki ben, Allah’ı bırakıp da sizin tap
tıklarınıza tapmam. Lâkin sizin canınızı alacak olan Al
lah’a kulluk ederim. Bana, mü’minlerden olmaklığım 
emredilmiştir.

105— Hem yüzünü, sırf Hakk’a yönelmiş olarak, di
ne çevir. Sakın müşriklerden olma!

106— Allah’ı bırakıp da sana faydası, zararı olma
yan şeylere tapma! Bunu yaparsan, o halde sen hiç 
şüphesiz zalimlerden olursun.’ ’ (buyurulmuştur).
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107— Eğer Allah, sana bir zarar dokunduracak olur
sa bil ki, onu ondan başka giderecek yoktur. Ama sa
na bir hayır dilerse, onun ihsânını geri çevirecek de 
yoktur. Onu kullarından dilediğine nasip eder. O, çok 
bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.

108— De ki: ‘ ‘Ey insanlar! Size Rabbinizden hak gel
di. Artık kim hidâyeti kabul ederse, sırf kendi nefsi için 
kabul eder; kim saparsa, o da ancak kendi aleyhine 
sapmış olur. Ben, sizin üzerinize vekil değilim!”

109— Sana ne vahy olunduysa, ona uy ve Allah hük

münü verinceye kadar sab
ret! O, hâkimlerin en hayırlı
sıdır.

(Sûre: 11)

HÛD SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
123 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Elif, Lâm, Râ.

Bu bir kitaptır ki, âyetleri 
(en sağlam bir nazımla)
muhkem yapılmış, sonra hik
met sahibi ve her şeyden ha
berdar olan (Allah) tarafın
dan açıklanmıştır.

2— Tâ ki Allah’dan baş
kasına kulluk etmeyin. Ben, 
size onun tarafından uyarıcı 
ve müjdeci olarak gönderil
miş (bir Peygamberim.

3— Hem Rabbinizin ba
ğışlamasını isteyin! Sonra 
O’na tevbe edin ki, sizi belirli 
bir zamana (ölüme) kadar 
güzel bir şekilde yaşatsın ve 
(âhirette) her fazilet sahibi
ne mükâfatını versin. Eğer 
yüz çevirirseniz, bilin ki, ben 
sizin başınıza gelecek büyük 
bir günün azabından korka
rım.

4— Dönüşünüz ancak Al
lah’adır. O ise, her şeye ka- 
adirdir.

5— Haberiniz olsun, (o 
münafıklar), peygamberden 
gizlenmek için göğüslerini 
çeviriyorlar. Dikkat edin! On
lar örtülerini bürünürlerken 
de neyi gizlediklerini, neyi 
açığa vurduklarını Allah bilir. 
Çünkü O, göğüslerin özünü 
hakkıyla bilendir.
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6— Yerde debelenen hiç
bir canlı yoktur ki, rızkı Al
lah'a ait olmasın. O, onların 
meskenlerini de bilir; emanet 
bulundukları yeri de... Hep
si açık bir kitapta (Levh-i 
Mahfuz’da)dır.

7— O, amelce hanginizin 
daha güzel olduğunu imtihan 
için, gökleri ve yeri altı gün
de yaratandır. Daha önce 
A rş ’ı suyun üstünde idi. 
Böyle iken eğer sen, “ Öl
dükten sonra siz muhakkak 
diriltileceksiniz!”  dersen, 
küfredenler mutlaka,“ Bu a- 
çık bir sihirden başka bir şey 
değildir.”  derler.

8— Eğer belirli bir zama
na kadar kendilerinden aza
bı geciktirsek, o vakit de 
mutlaka (alay tarzında), 
“ Ona mâni olan ne?’ ’ derler. 
Beri bakın! O (azap) bunla
ra geleceği gün kendilerin
den döndürülecek değildir 
ve o alay ettikleri şey kendi
lerini sarmış olacaktır.

9— Şayet insana, tarafı
mızdan bir rahmet taddırır da 
sonra onu çekip alırsak, mu
hakkak o çok me'yus, çok 
nankör olur.

10— Ama ona dokunan 
bir zarardan sonra, kendisi

ne bir nimet taddırırsak, mutlaka, “ Benden bütün kö
tülükler g itti.”  der ve muhakkak sevinir, övünür.

11— Ancak, (her iki halde de) sabredip yararlı işler 
yapanlar müstesna. Onlar için bir mağfiret ve büyük 
bir ecir vardır.

12— Şimdi ihtimal ki sen, müşriklerin, “ Ona bir ha
zine indirilse ya! Yahut beraberinde bir melek gelse 
ya!”  demesinden göğsün daralarak, sana vahy oluna
nın bazısını terkedecek hale gelirsin. Fakat sen, ancak 
uyarıcı bir peygambersin. Allah ise her şeye vekildir.
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13— Yoksa, “ Onu (Kur’ân’ı) kendi uydurdu”  mu 
diyorlar? De ki: ‘ ‘Öyle ise haydi siz de onun gibi on sû
re getirin düzme ve uydurma olarak. Ve bunun için, Al
lah‘dan başka, gücünüzün yettiklerini de (yardıma) ça
ğırın! Eğer doğru söylüyorsanız, (bunu yaparsınız)” .

14— Eğer, bunun üzerine onlar da size cevap ver
mezlerse, bilin ki, Kur’ân, ancak Allah’ın ilmi ile indiril
miştir. (O Allah ki) ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Ar
tık Müslüman oluyor musunuz siz?

15— Kim (sadece) dünya hayatını ve ziynetini ister

se, biz öylelerine, amellerinin 
karşılığını burada tamamen 
öderiz. Bu hususta, onlara 
cimrilik yapılmaz.

16— Bunlar öyle kimseler
dir ki, âhirette kendilerine 
ateşten başka bir şey yoktur. 
Yaptıkları bütün ameller ora
da boşa gidecek. Zaten bü
tün yapmış oldukları şeyler 
boştur.

17— Hiç onlara benzer mi 
o kimse ki, Rabbinden açık 
bir delil üzeredir. Hem onu, 
Allah'dan bir şâhid (Cebrâ- 
il) takip ediyor. Hem de bu 
delilden (Kur’ân’dan) önce 
kendisine uyulan ve bir rah
met olan Mûşa’nın kitabı 
(Tevrât) var. işte bunlar, 
Kur’ân’a iman ederler. Hizib- 
lerden her kim de onu inkâr 
ederse, artık ateş onun va’d 
edilmiş yeridir. Sen de bun
dan (Kur’ân’dan) şüphe 
içinde olma! Çünkü bu hak- 
dır, Rabbindendir. Lâkin in
sanların çoğu iman etmezler.

18— Hem bir yalanı Al
lah’a iftira edenden daha zâ
lim kim olabilir? Onlar (kıya
mette), Rablerine arz oluna
caklar ve şâhidler (melek
ler), “ Rablerine karşı yalan 
söyleyenler bunlardır!”  diye
ceklerdir. Dikkat edin! Allah’
ın lâneti zâlimlerin üzerine
dir.

19— O (zâlimler) ki, Al
lah’ın yolundan men ederler; 
ve onu eğriltmek isterler. On
lar, âhireti de inkâr ederler.
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20— Bunlar, yeryüzünde 
Allah’ı âciz bırakacak değil
lerdir. (Kendilerini azaptan 
kurtaracak) Allah dan başka 
hiçbir yardımcıları da yoktur. 
Onlara azap katlanacaktır. 
Onlar, hem işitmeye taham
mül etmiyorlardı, hem de 
görmüyorlardı.

21 —  işte bunlar, kendile
rine yazık etmiş kimselerdir. 
Ve o iftira ettikleri, uydurduk
ları şeyler hep kendilerinden 
kaybolup gitmiştir.

22— Şüphesiz onlar, âhi- 
rette en çok ziyan çekecek
lerdir.

23— iman edip yararlı iş
ler yapanlar ve Rablerine 
edeble itminan ile itaat eden
ler var ya! işte bunlar cen
netliklerdir. Onlar orada ebe
dî kalacaklardır.

24— Bu iki zümrenin hali, 
körle sağır ve görenle işiten 
gibidir. Hiç bunlar müsavi 
olur mu? Artık düşünmez mi
siniz siz?

25— Yemin olsun ki, biz 
Nûh'u kavmine (Peygamber 
olarak) gönderm iştik (O 
şöyle demişti): “ Hakıykat 
ben, sizin için apaçık bir uya
rıcıyım.

26— Allah’dan başkasına 
ibadet etmeyin. Doğrusu 
ben, sizin üzerinize acıklı bir 
günün azabından korkuyo
rum.”

27— Buna karşı, kavmin- 
den küfür öncüleri olanlar, 
“ Biz, seni ancak bizim gibi 
bir insan görüyoruz. Sana
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bağlı olanları da, ilk bakışta, en aşağı olanlarımızdan 
ibaret görüyoruz. Sizin bizden fazla bir üstünlüğünü
zü de görmüyoruz. Hattâ sizi yalancılar sayıyoruz!” de
diler.

28— Nûh şöyle dedi: “ Ey kavmim! Söyleyin baka
yım, fikriniz nedir? Eğer ben Rabbimden açık bir bür- 
han (mucize) üzerinde isem, bir de Allah bana kendi 
tarafından bir rahmet (peygamberlik) bahş etmiş de 
size gizli tutulmuş ise, size onu istemediğiniz halde zor
la mı kabul ettireceğiz?
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29— Hem ey kavmim! Buna karşı, ben sizden bir mal 
istemiyorum. Benim ecrim ancak Allah’a aittir ve ben iman 
edenleri, (istediğiniz gibi), kovacak değilim. Elbette onlar 
Rablerine kavuşacaklardır. Lâkin ben, sizi cahillik eder bir 
kavim görüyorum.

30— Ey kavmim! Ben onları kovarsam Allah’dan (ge
lecek intikama karşı) bana kim yardım eder? Hiç düşün
mez misiniz siz?

31— Ben size, Allah’ın hâzineleri benim yanımdadır de
miyorum, ben gaybı da bilmem. Ben, bir meleğim de

demiyorum. Gözlerinizin hor 
gördüğü mü’minler hakkında, 
“ Allah onlara asla hayır ver
mez!”  diyemem. Onların içle- 
rindekini en iyi Allah bilir. Ben, 
o takdirde, zâlimlerden olu
rum” .

32— Kavmi, “ Ey Nûh! Ger
çekten bizimle mücadele ettin 
ve bizimle mücadelende çok 
ileri de gittin. Eğer doğru söy
leyenlerden isen, haydi bizi 
tehdit edip durduğun azabı, 
getir (de görelim)!” dediler.

33— Nûh, “ Onu size, diler
se, ancak Allah getirir ve siz, 
O’nu âciz bırakamazsınız.

34— Eğer Allah, sizi helâk 
etmeyi dilerse, ben size nasi
hat etsem de nasihatlarım size 
fayda vermez. Rabbiniz O’dur. 
Siz O’na döndürüleceksiniz.” 
dedi.

35— Yoksa, “ Onu uydur
du.”  mu diyorlar? De ki: 
“ Eğer onu uydurdumsa, ve
bali benim boynumadır. Hal
buki ben, sizin yüklendiğiniz 
vebalden beriyim” .

36— Bir de Nûh’a şöyle 
vahy olunmuştu: “ Haberin ol
sun, (önceden) iman edenler
den başka, kavminden sana 
hiçbir kimse aslâ iman etme
yecek. O halde onların yaptık
larından kederlenme!

37— Bizim nezaretimiz al
tında ve vahyimiz ile gemiyi 
yap! Hem o zulmedenler hak
kında, bana hitap etme! Çün
kü onlar, boğulacaklardır!” .
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38— (Nûh) gemiyi yapı
yordu. Kavminden birgürûh 
da yanından geçtikçe, onun
la hep eğleniyorlardı. O, de
di ki: “ Siz, bizimle eğleniyor
sanız, biz de sizinle, sizin bu 
eğlendiğiniz gibi eğlenece- 

j. ğiz.
39— Kendisini 

rüsvay edecek 
azabın kime ge
leceğini ve de
vamlı bir azabın 
kimin başına ko
pacağını ileride 
bileceksiniz'.

40— Nihayet 
(helâk) emrimiz 
gelip de ocak kay- 
nadığı vakit 
(Nuh’a), “ Gemiye

her hayvandan (erkek ve dişi 
olmak üzere) ikişer tane ile 
—aleyhinde (boğulmak için) 
hüküm geçmiş olan müstesna 
(1)— aile halkınla iman eden
leri yükle!’ ’ dedik. Zaten onun 
beraberinde bulunan az kim
seden başkası da iman etme
mişti (2).

41— Nûh dedi ki: “ Gider
ken olsun, dururken olsun 
ona besmele ile binin! Ger
çekten Rabbim çok bağışla
yıcı, çok esirgeyicidir.”

42— Gemi, içindekilerle 
birlikte dağlar gibi dalgalar 
içinde akıp gidiyordu. Nûh, 
ayrı bir yere çekilmiş bulu
nan oğluna seslendi, “ Yav
rucağım! (Gel), bizimle bera
ber sen de bin! Kâfirlerle be
raber olma!”  dedi.

4 3 — O, cevap verdi: 
“ Ben, beni sudan koruyacak 
bir dağa sığınırım!” . Babası, 
“ Bugün Allah’ın emrinden 
koruyacak kimse yoktur. 
Meğer ki, Allah acıya! ’ ’ dedi. 
Derken aralarına dalga giri
verdi. O da boğulanlardan 
oldu.

44— “ Ey yer! Suyunu yut! Ve ey gök! (Yağmuru
nu) tu t!”  denildi. Su çekildi ve iş bitirildi. (Gemi de) Cûdi 
(dağı) üzerinde durdu. Zâlimler gürûhuna “ (Allah’ın 
rahmetinden) uzak olsunlar”  denildi.

45— Nûh, Rabbine dua etti ve şöyle dedi: “ Ya Rab- 
bi! Şüphesiz ki oğlum (Ken’an), benim ailemdendir (sen 
bana ailemi kurtaracağını va’d buyurmuştun). Şüp
hesiz senin va’din haktır ve sen hâkimlerin hâkimisin. ”

(1) Bunlar, iman etmeyen karısı ile oğlu Ken’an idi.
(2) Bunlar, oğulları Sâm, Hâm ve Yâfes ile üç oğlunun zevceleri 

ve altı erkek ile karıları idi.
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46— Allah buyurdu ki: “ Ey Nûh! O, senin ailenden de
ğildir. Çünkü o Cnun yaptığı) sâlih olmayan bir iştir (o kâ
firdir). Binaenaleyh bilmediğin bir şeyi benden isteme. Ben 
sana, cahillerden olmamanı tavsiye ederim!’ ’.

47— Nûh, “ Yâ Rab! Bilmediğim bir şeyi, senden iste
mekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acı
mazsan, ben hüsrana uğrayanlardan olurum!”  dedi.

48— “ Ey Nûh! Sana ve (gemide) seninle beraber bu
lunan ümmetlere bizden selâm ve bereketlerle (gemiden) 
in. Daha birçok ümmetler de olacak ki, biz onları (dünya

da) faydalandıracağız. Sonra 
kendilerine, bizden acıklı bir 
azap dokunacak.” denildi.

49— işte bunlar gayb ha- 
berlerindendir. Sana bunları 
vahy ile bildiriyoruz. Bundan 
önce, onları ne sen bilirdin, ne 
de kavmin! O halde sabret! 
Şüphesiz akıbet (kurtuluş), 
takvâ sahiplerinindir.

50— Âd (kavmin) e de kar
deşleri Hûd’u peygamber 
gönderdik. Dedi ki: “ Ey kav- 
mim! Allah’a ibadet edin. Sizin 
ondan başka hiçbir ilâhınız 
yoktur. Siz sade iftira edip du
ruyorsunuz.

51— Ey kavmim! Buna kar
şı ben sizden bir ücret istemi
yorum. Benim ücretim, ancak 
beni yaratana aittir. Akıllanma
yacak mısınız siz?

52— Hem ey kavmim! Rab- 
binizden bağışlanmanızı dile
yin. Sonra O’na tevbe ile mü
racaatta bulunun ki, gökten si
ze bol bol rahmet indirsin. Ve 
kuvvetinize kuvvet katsın. Ge
lin, günahkârlar olarak dönüp 
gitmeyin!”

53— Onlar, “ Ey Hûd! Sen 
bize açık bir mûcize getirme
din. Biz, senin ağzına bakarak 
tanrılarımızı terk edici değiliz 
ve biz sana iman ediciler de 
değiliz!
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54, 55— Yalnız deriz ki:
Herhalde ilâhlarımızdan ba

zısı, seni fena çarpmış 
olacak''. Hûd şöyle dedi: ‘ ' iş
te ben Allah'ı şâhid tutuyo
rum. Siz de şâhid olun ki, 
ben, sizin Allah'ı bırakıp 
O na şerik koştuğunuz şey
lerden beriyim (onları tanı
mıyorum). Artık bana toptan 
tuzak kurun. Sonra bir an bi
le mühlet vermeyin.

56— Ben, hem benim, 
hem sizin Rabbiniz olan Al
lah'a dayanmışım. Yerde de
belenen hiçbir canlı yoktur 
ki, alnından O tutmuş olma
sın (idaresi Allah’a ait olma
sın). Şüphesiz ki benim Rab- 
bim, doğru bir yol üzerinde
dir.

57— Şimdi siz (imandan)
yüz çevirirseniz, (fazla ısrar 
etmem). Ben size gönderil
miş olduğum vazifemi tebliğ 
ettim. Hem Rabbim, sizin ye
rinize başka bir kavmi getirir 
de, siz O ’na hiçbir zarar ve
remezsiniz. Muhakkak Rab
bim, her şeyin koruyucusu
dur.”

58— Vaktâ ki helâk emri
miz geldi. Hûd’u ve berabe
rinde iman etmiş olanları ta
rafımızdan bir rahmetle kur
tardık. Evet, onları çok ağır 
bir azaptan kurtardık.

59— işte Âd kavmi, Rab- 
lerinin âyetlerini inkâr ettiler 
ve onun peygamberlerine âsi 
oldular da, her inatçı zorba
nın emri ardından gittiler.

60— Onlar, hem bu dün
yada hem de kıyamet günün
de lânete tâbi tutuldular. Ha
beriniz olsun! Âd kavmi, 
Rablerine hakikaten küfretti
ler. Dikkat! Hûd'un kavmi 
bulunan Âd, (rahmetten) 
uzak olsun.

61— Semûd kavmine de 
kardeşleri Sâlih’ i gönderdik.

Dedi ki: "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O'ndan 
başka hiçbir ilâhınız yoktur. Sizi topraktan O yarattı ve 
yeri size i mar ettirdi. O halde, O ’ndan mağfiret dile
yin. Sonra tevbe ile O'na yönelin! Şüphesiz Rabbim, 
(ilmi ile mahlûkatına) yakındır; (duaları kabul) edici
d ir” .

62— Onlar, “ Ey Sâlih! Sen, bundan önce bizim ara
mızda ümit beslenen bir kimse idin. Şimdi bizi, baba
larımızın taptığı şeylere tapmaktan menetmek mi isti
yorsun? Doğrusu biz, senin bizi davet ettiğin (ilâh)dan 
çok kuşkulandıran bir şüphe içindeyiz!”  dediler.
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63— Salih, “ Ey kavmim! Söyleyin bakayım. Eğer ben, 
Rabbim tarafından bir beyyine (mûcize) üzerinde isem ve 
bana tarafından bir rahmet (peygamberlik) bahşetmişse, 
Allah’a âsi olduğum takdirde, beni O’ndan kim kurtarabi
lir? Demek ki siz, bana zarar vermekten başka bir şey ar
tırmayacaksınız.

64— Ey kavmim! İşte size mûcize olarak, Allah’ın bir 
dişi devesi. Bırakın onu, Allah'ın yerinde otlasın ve ona 
kötü bir maksatla dokunmayın. Sonra sizi yakın bir azap 
yakalar.’ ’ dedi.

65— Derken deveyi kesti
ler. Bunun üzerine Sâlih, 
“ Yurdunuzda üç gün daha 
yaşayın. Bu, yalanlanmayan 
bir tehdittir!’ ’ dedi.

66— Azap emrimiz gelince, 
Sâlih’i de beraberindeki iman 
etmiş olanları da tarafımızdan 
bir rahmetle (azaptan ve) o 
günün kepazeliğinden kurtar
dık. Şüphesiz ki Rabbin güç
lü olanın, kuvvetli bulunanın tâ 
kendisidir.

67— O zulmedenleri ise, 
korkunç bir nâra yakaladı da, 
yurtlarında diz üstü çökekaldı- 
lar (helak oldular).

68— Sanki orada hiç otur
mamışlardı. Haberiniz olsun! 
Semûd kavmi, Rablerine küf
rettiler. Dikkat! Semûd (Allah’
ın rahmetinden) uzak olsun!

69— Şanım hakkı için! İbra
him'e de elçilerimiz (melekler) 
müjde ile gelerek, “ Selâm sa
na!”  dediler. O da, “ Selâm!” 
dedi ve durmadan gidip kızar
tılmış bir buzağı getirdi.

70— Ellerinin, buzağıya 
uzanmadığını görünce, onları 
yadırgadı ve içinde, onlardan 
bir nevi korku duydu. Onlar, 
“ Korkma! Çünkü biz (melek
leriz. Helâk için) Lût kavmine 
gönderildik.”  dediler.

71— (İbrâhim’in) haremi, 
ayakta (hizmet etmekte) idi. 
Bunu duyunca güldü. Biz de 
ona ishak’ı ve Ishak’ın arka
sından Yakûb’u müjdeledik.
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72— "Vay başıma gelenler! 
Ben doğuracak mıyım? Halbu
ki ben, ihtiyar bir kadınım. Şu 
kocam da yaşlanmış bir kim
se! Doğrusu bu çok şaşılacak 
bir şey!..”  dedi (3).

73— Melekler; "Sen, Al
lah’ın emrine şaşıyor musun? 
Allah’ın rahmeti ve bereketleri 
sizin üzerinizdedir. Ey ehl-i 
beyt! Şüphe yok ki O, hamde 
çok lâyık ve çok kerimdir".

74— İbrâhim’den korku gi
dip kendisine (çocuk hakkın
da) müjde gelince, Lût kavmi 
hakkında bizimle mücadeleye 
girişti.

75— Çünkü İbrahim, çok 
yumuşak huylu, kalbi yanık ve 
kendini Allah’a (ibadete) ver
miş bir kimse idi.

76— (Melekler), "Ey İbra
him! Bu mücadeleden vaz 
geç! Çünkü Rabbinin emri gel
di. Muhakkak onlara, reddi im
kânsız bir azap gelecektir." 
dediler.

77— Elçilerimiz (melekler),
Lût’a vardıklarında, onların yü
zünden fenalaştı; bunlar yü
zünden göğsü daraldı ve "Bu 
çok zor bir gün!”  dedi.

78— Lût’un kavmi koşarak 
ona geldiler. Bundan önce de 
kötü işler (oğlancılık) yaparlar
dı. Lût, "Ey kavmim! İşte kız
larım!.. Onlar, sizin için daha 
temizdir. Artık Allah’dan kor
kun da, beni misafirlerim için
de rezil etmeyin! Sizin aranız
da hiç aklı başında adam yok 
mu?” dedi.

79— Onlarşu cevabı ver
diler: “ Pekâlâ bilirsin ki bizim, 
senin Cmilletinin)kızlarında 
hiçbir hakkımız yoktur. Sen, 
bizim ne istediğimizi de çok iyi 
bilirsin!” .

80— Lût, "Keşke size karşı bir kuvvetim olsaydı, ya
hut çok sağlam bir kal'aya sığınabilseydim!”  dedi.

81— Elçi melekler, "Ey Lût! Biz, Rabbinin elçileriyiz. 
Onlar sana aslâ dokunamazlar. Hemen geçenin bir kıs
mında ev halkınla çık git! Sizden hiç biriniz geri kalmasın. 
Yalnız karın müstesna! Çünkü kavmine gelecek musibet, 
ona da gelecektir. Onların helâk zamanı sabahdır. Sabah, 
yakın değil mi?”  dediler.

(3) O sırada İbrâhim aleyhisselâm yüz yirmi, zevcesi Sare ise 98 
yaşmda bulunuyordu.
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82— (Azap) emrimiz gelince, o beldenin üstünü altına 
getirdik ve üzerine, pişmiş çamurdan yapılmış taşlar yağ
dırdık.

83— Ki bu taşlar, Rabbinin katında damgalanmışlardı 
(her taşın kime isabet edeceği üzerine yazılmıştı). On
lar, bu zâlimlerden de uzak değildir.

84— Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. 
Dedi ki: “ Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan 
başka hiçbir ilâhınız yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksik tutma
yın. Çünkü ben sizi bir hayır içinde görüyorum. Ve (iman

A

tan korkuyorum.

85— Ey kavmim! Ölçeği ve 
tartıyı adaletle uygulama (yo
lu) tutun. İnsanların mallarını 
eksik vermeyin. Ve yeryüzün
de fesad çıkararak fenalık 
yapmayın!

86— Eğer mü’minlerseniz, 
Allah’ın (helâlinden) bıraktığı 
(kâr) sizin için daha hayırlıdır. 
(Bununla beraber) ben, sizin 
üzerinizde gözetleyici deği
lim!’ ’.

87— Onlar, “ Ey Şuayb! 
Atalarımızın taptıklarını terk et
memizi yahut mallarımızda is
tediğimizi yapmaktan vaz geç
memizi, sana namazın mı em
rediyor? Doğrusu sen çok yu
muşak huylu, çok akıllısın.’ ’ 
dediler (alay ettiler).

88— Şuayb şöyle dedi: “ Ey 
kavmim! Söyleyin bakayım. 
Eğer ben, Rabbimden bir bey- 
yine (peygamberlik) üzerine 
isem ve O, bana tarafından 
güzel bir rızık vermişse, ne 
yapmalıyım? Ben, size muha
lefetle, sizi men ettiğim şeyle
re, kendim düşmek istemiyo
rum. Ben, ancak gücümün 
yettiği kadar ıslah istiyorum. 
Başarım da yalnız Allah’ın yar
dımı iledir. Ben, sadece O’na 
tevekkül ettim ve yalnız O’na 
yüz tutarım!
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89— Ey kavmim! Bana kar
şı gelmeniz, sakın sizi Nûh 
kavminin veya Hûd kavminin 
yahut Sâlih kavminin başları
na gelenler gibi, sizi bir musi
bete duçar etmesin! Lût kav- 
mi, sizden uzak değildir.

90— Rabbinizden mağfiret 
dileyin! Sonra ona tevbe edin. 
Şüphesiz Rabbim çok merha
metlidir, çok sevendir.”

91— Dediler ki: “ Ey Şuayb! 
Biz, senin söylediklerinin ço
ğunu iyi anlamıyoruz ve biz 
gerçekten aramızda seni çok 
zayıf görüyoruz. Eğer taalluka- 
tından beş on kişi olmasa, 
mutlaka seni taşlar öldürür
dük. Senin bize karşı hiçbir 
üstünlüğün de yoktur!” .

92— Şuayb şöyle dedi: "Ey 
kavmim! Benim taallukatım, si
ze Allah dan daha mı şerefli ki, 
O’nu arkanıza atıp unuttunuz? 
Şüphesiz Rabbim (ilmi ile), si
zin bütün yaptıklarınızı kuşat
mıştır.

93— Ey kavmim! Bütün 
kuvvetinizle yapacağınızı ya
pın! Ben (vazifemi) yapıyo
rum. ileride, rüsvay edecek 
azabın kime geleceğini ve ya
lancının kim olduğunu bilecek
siniz. Gözetin, ben de sizinle 
beraber gözetleyiciyim!"

94— Azap emrimiz gelince, 
Şuayb’ı ve beraberindeki iman

edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenle
ri ise, korkunç bir .nâra yakaladı da, yurtlarında dizüstü 
çökekaldılar (helak oldular).

95— Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Dikkat!.. Semûd 
(kavmi Allah’ın rahmetinden) nasıl uzak oldu ise, Med- 
yen (halkı) da uzak kılındı.

96, 97— Şanım hakkı için! Biz, Mûsa'yı da mûcizeleri- 
miz ve açık hüccetimizle Fir’avn’a ve kavmine gönderdik. 
Ama onlar, Fir’avn’ın emrine uydular. Fir’avn'ın işi ise doğ
ru değil idi.
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98— Fir’avn, kıyamet gününde kavminin önüne geçe
cek ve onları çekip ateşe götürecektir. O varılan yer ne 
fena yerdir.

99— Hem bu dünyada arkalarından lânetle takip edil
diler; hem de kıyamet gününde edilecekler... Verilen bu 
bahşiş, ne kötü bahşiştir!..

100— işte bu (harap olmuş) şehirlerin haberlerinden- 
dir ki, onu sana anlatıyoruz. O şehirlerin bazısı duruyor, 
bazısı da ekin gibi biçilmiştir.

101— Biz, onlara zulmetmedik, lâkin onlar kendilerine

zulmettiler. Rabbinin emri gel
diği vakit, Allah’dan başka tap
tıkları tanrıları, kendilerine hiç
bir fayda vermedi ve zararla
rını artırmaktan başka bir işe 
yaramadı.

102— İşte Rabbin (halkı) 
zulümkâr şehirleri yakaladığı 
vakit, böyle yakalar. Gerçek
ten O’nun çarpması çok acık
lıdır; çok şiddetlidir.

103— Bu haberlerde, âhi- 
ret azabından korkanlar için 
muhakkak bir ibret vardır. O, 
(kıyamet günü) bütün insan
ların toplanmış bulunduğu bir 
gündür. O, (herkesin) hazır 
olacağı bir gündür.

104— Biz, onu ancak sayı
lı bir müddet için geriye bıra
kıyoruz.

105— O gün gelecek ya! 
Allah’ın izni olmadıkça, hiçbir 
kimse konuşamayacaktır. Ar
tık insanlardan bir kısmı bed
baht, bir kısmı bahtiyardır.

106— Bedbaht olanlar 
ateştedir. Onlar için, orada öy
le bir soluk alıp vermeleri var
dır ki, (hiç sorma!).

107— (Onlar), orada gök
lerle yer durdukça ebedî kala
caklardır. Ancak Rabbinin di
lediği müstesnadır. Çünkü 
Rabbin, dilediğini noksansız 
yapar.

108— Bahtiyar olanlara ge
lince, onlar cennettedirler. 
Göklerle yer durdukça, orada 
ebedî kalacaklardır. Ancak 
Rabbinin dilediği müstesnadır. 
Bu, bitmez tükenmez bir lütuf
tu r.
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109— O halde onların 
(müşriklerin) taptıkları şeyler 
(in küfre sevk ettiğin) den
şüphe içinde olma! Onlar, 
bundan evvel atalarının (putla
ra) ibadet ettiği gibi ibadet edi
yorlar. Biz de onların nasiple
rini elbet kısmadan vereceğiz!

110— Yemin olsun ki, biz 
Mûsa’ya kitabı CTevrât’ı) ver
dik de, onun hakkında ihtilâfa 
düşüldü (bazısı tasdik etti, 
bazısı etmedi). Eğer Rabbin- 
den bir kelime (İlâhî bir takdir) 
geçmiş olmasaydı (hesab 
görmek kıyamete bırakılma- 
saydı), mutlaka aralarında hü
küm vörilmiş, bitmişti. Gerçek
ten onlar, bundan yana kuş
kulu bir şüphe içindedirler.

111— Muhakkak ki Rab- 
bin, her birine yaptıklarının 
mükâfatını tam ödeyecektir. 
Çünkü O, onların yaptıkları her 
şeyden haberdardır.

112— O halde (ey Resû- 
lüm) sen, beraberindeki tev- 
bekârlarla birlikte, emrolundu- 
ğun gibi dosdoğru ol! Aşırı git
meyin! Çünkü Allah, ne yapar
sanız, hepsini görür.

113— Zulmedenlere de 
meyletmeyin ki, sonra size 
ateş dokunur. Sizin Allah’dan 
başka velileriniz yoktur, sonra 
yardıma erdirilmezsiniz.

114— Gündüzün iki tarafın
da (yani sabah, öğle ve ikin
di vakitlerinde) ve gecenin 
gündüze yakın saatlerinde 
(akşamla yatsı zamanında) 
namazı dosdoğru kıl. Şüphe
siz ki (beş vakit namaz gibi) 
iyi ameller, (küçük) günahları 
giderir (4). Bu, düşünen (ve 
lâfdan anlayan) lara bir nasi
hattir.

115— Sen sabret. Çünkü 
Allah, iyilik edenlerin ecrini za
yi etmez.

116— Sizden önceki devirlerin (din ve) fazilet sahiple
ri, yeryüzünde fesad çıkarmayı yasak etselerdi ya! Lâkin 
onlardan kurtardığımız pek az kimse (bunu yaptıkları için) 
müstesna! Zulmedenlerse, şımartıldıktan refahın ardına 
düştüler ve mücrim oldular.

117— Rabbin de, o beldeleri, ahalisi ıslahçı iken zu
lümle helâk edecek değildi ya!

(4) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Büyült günahlardan kaçmıldığı 
sürece bir namaz, öteki namaza kadar olan günahlara keffarettir.” 
buyurmuştur.
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118— Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları tek bir 
ümmet yapardı. Halbuki onlar (çeşitli dinlere) ayrılmakta 
devam ediyorlar.

119— Ancak Rabbinin rahmet buyurdukları müstesna! 
(Onlar çeşitli dinlere ayrılmazlar). Onları bunun için (yani 
bir kısmı ihtilâf etsin, bir kısmı hak dine girsin diye) ya
rattı ve Rabbinin şu kelimesi tamam oldu: “ Andolsun ki, 
cehennemi cinlerle insanlardan tamamen dolduracağım!’ ’.

120— Peygamberlerin haberlerinden, onunla kalbini 
tesbit edeceğimiz her haberi sana kıssa olarak, anlatıyo

ruz. Bu sûrede de sana hak, 
mü’minlere bir nasihat ve ih
tar geldi.

121—  İman etmeyenlere de 
ki: “Elinizden geleni (geri koy
mayın, yapacağınızı) yapın! 
Çünkü biz çalışıyoruz.

122—  Ve (akıbetinizi) gö
zetin! Çünkü biz de gözetle- 
yiciyiz” .

123— Göklerin ve yerin sır
rı, Allah’a aittir. Bütün işler an
cak O na döndürülecektir. O 
halde yalnız O’na ibadet et. 
O na tevekkül eyle! Rabbin, si
zin yapmakta olduğunuz şey
lerden gaafil değildir.

(Sûre: 12)

YÛSUF SÛRESİ
Mekke devrinde inmiştir.

111 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Elif, Lâm, Râ. işte bun
lar, hakkı açıklayan kitabın 
âyetleridir.

2— Biz onu anlayasınız di
ye, Arabca bir Kur'ân olarak 
indirdik.

3— Biz, sana bu Kur'ân’ı 
vahy etmekle, en güzel kıssa
yı anlatıyoruz. Sen, daha ön
ce bundan haberdar olmayan
lardandın.

4— Hani bir zamanlar Yû
suf babasına, “ Babacığım! 
Ben, rüyamda onbir yıldızla 
güneşi ve ayı gördüm. Gör
düm ki, bana secde ediyor
lar!’ ’ demişti.
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5— Babası, “ Yavrucuğum! 
Rüyanı oğlan kardeşlerine an
latma. Sonra sana tuzak ku
rarlar (on bir yıldızın te’vili 
kendileri olduğunu, güneşin 
annelerine, ay’ın babalarına 
delâlet ettiğini anlarlar da, 
sana hased ederler). Çünkü 
şeytan insana açık bir düş
mandır’ ’ . dedi.

6— İşte Rabbin böylece se
çecek ve sana rüya tâbirini 
öğretecek. Hem sana, hem 
Yakûb ailesine nimetini bun
dan önce ataların ibrâhim ve 
ishak’a tamamladığı gibi ta
mamlayacaktır. Rabbin her 
şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

a 7— Şanım hak-
| kı için, Yûsuf’ta vef kardeşlerinde, so

ranlara ibret ola
cak nice âyetler 
vardır.

8— Hani (kar- 
deşleri) araların- 
da, “ Yûsuf ve 
kardeşi (Bünyâ- 

i  min), babamıza
t  herhalde bizden
^ daha sevgilidir.

Halbuki biz, bir 
cemaatız. Doğrusu babamız 
açık bir yanılma içindedir.

9— Yûsuf’u öldürün! Yahut 
onu (uzak) bir yere atın ki, ba
banızın yüz vermesi size kal
sın! Ondan sonra (tevbe 
ederek) sâlih bir kavim olursu
nuz!”  dediler.

10— İçlerinden biri (Yahû- 
da), “ Yûsuf’u öldürmeyin. 
Onu bir kuyu dibine atın da, 
bir yolcu kafilesi bulup alsın. 
Yapacaksanız (böyle yapın)! ” 
dedi.

he yok ki biz elbet onun hayrını isteriz!
12— Yarın, onu bizimle beraber gönder de yesin içsin 

ve gezsin oynasın. Biz onu mutlaka koruyucularız” dedi
ler.

13— Babaları, “ Onu götürmeniz, beni cidden üzer. Kor
karım ki, siz ondan gafil bir haldeyken onu kurt yer!” de
di.

11— (Vardılar), “ Ey baba- 14— Onlar, “ Yemin olsun ki biz bir cemaat olduğumuz 
mız! Sen neden bize Yûsuf halde onu kurt yerse, o zaman biz hüsrana düşenlerden 
için güvenmiyorsun? Hiç şüp- oluruz!” dediler (O da Yûsuf’u gönderdi).
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15— Vaktâ ki kardeşleri, Yûsuf’u götürdüler ve kuyu
nun dibine atmaya karar verdiler (gömleğini çıkardılar ve 
Yûsuf’u döve döve kuyuya attılar). Biz de ona şöyle vahy 
ettik: “ Yemin olsun! Sen onlara ileride hiç farkında değil
lerken bu işlerini haber vereceksin!’ ’ .

16— Kardeşleri, yatsı vakti ağlayarak babalarına geldi
ler.

17— Dediler ki: “ Ey babamız! Biz gittik yarış ediyor
duk. Yûsuf’u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne 
görelim, onu kurt yemiş! Şimdi biz ne kadar doğru söyle

sek de, sen bize inanmaz
sın!” .

18— Gömleğinin üzerinde 
yalancı bir kan da getirdiler. 
Babaları, “ Hayır! Nefsiniz sizi 
aldatmış; bir işe sürüklemiş. 
Ama benim yapacağım iş, gü
zel bir sabırdır. Söylediklerini
ze karşı da, yardımına sığını
lacak ancak Allah’dır.”  dedi.

19— Öteden bir kafile gel
miş; sucularını kuyuya gön
dermişlerdi. Sucu vardı, kova
sını sarkıttı, “ Ay ... müjde! İş
te bir erkek çocuk!”  dedi. Ve 
onu ticaret malı olarak gizledi
ler. Halbuki Allah, ne yapacak
larını biliyordu (Yûsuf’un kar
deşleri işin farkına varınca, 
oraya gelerek, “Bu, bizim 
kaçak kölemizdir.” demişler
di).

20— Onu değersiz bir fiyat
la, birkaç dirheme sattılar. 
Hakkında rağbetsiz görünü
yorlardı.

21— Onu satın alan Mısırlı 
(bir vezir) karısına, “ Buna gü
zel bak! Umulur ki, bize fayda
sı olur. Yahut onu evlât edini
riz.”  dedi. Böylece Yûsuf’u 
orada yerleştirdik. Bunu bir de 
ona rüya tâbirini öğretelim di
ye yaptık. Allah emrinde galip
tir (yapamayacağı hiçbir şey 
yoktur). Lâkin insanların çoğu 
bilmezler.

22— Yûsuf, kemal çağına 
varınca, kendisine (evvelâ) 
hikmet ve ilim verdik. İşte iyi
lik yapanları biz böyle mükâ
fatlandırırız.
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23— Onun bulunduğu ev
deki kadın (Zeliha), onun 
nefsinden murad almak iste
di ve kapıları kilitledi ve 
“ Haydi gel, şeninim’ ’ dedi. 
Yûsuf, “ Allah'a sığınırım! 
Doğrusu o (kocan) benim 
efendimdir. Bana güzel bak
tı. Hiç şüphe yoktur ki, zâlim
ler felah bulmazlar.’ ’ dedi.

24— Kadın, cidden ona ni
yeti kurmuştu. Rabbinin bür- 
hanını görmeseydi, (Yûsuf 
da) kurmuş gitmişti (1).! iş
te biz, ondan fenalığı ve fuh
şu gidermek için böyle yap
tık. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş 
kullarımızdandı.

25— İkisi de kapıya koştu
lar. Kadın, onun gömleğini 
arkadan yırttı. Ve kapının ya
nında kadının beyine rast 
geldiler. Kadın, “ Senin hanı
mına kötülük yapmak isteye
nin cezası, zindana atılmak
tan veya acıklı bir azaptan 
başka ne olabilir?’ ’ dedi.

26— (Yûsuf), “ O, kendisi 
benim nefsimden murad al
mak istedi’ ’ dedi. Onun ak
rabasından bir şâhid de, 
şöyle şâhidliketti: “ Eğer Yû
su f’un gömleği önden yırtıl
mışsa, kadın doğru söyle
miştir, bu yalancılardandır.

27— Yok, eğer gömleği 
arkadan yırtılmışsa, kadın 
yalan söylemiş, bu doğru ko
nuşanlardandır” .

28— (Zeliha’nın kocası, 
Yûsuf’un gömleğinin) arka
dan yırtıldığını görünce, 
“ Anlaşıldı, bu (söylediğin 
sözler), siz kadınların hilele- 
rinizdendir. Gerçekten sizin 
hileniz çok büyüktür!’ ’ dedi. 
(Sonra Yûsuf’a dönerek):

29— “ Yûsuf! Sen bundan (bu vakayı söylemekten)
vazgeç! (Ey kadın) sen de günahına tevbe et! Çünkü sen 
büyük günahkârlardan oldun!” dedi.

30— Şehirde birtakım kadınlarda, “ Vezirin karısı, deli
kanlısının nefsinden murad istiyormuş, onun aşkı, yüre
ğinin zarına işlemiş. Doğrusu biz, onu açık bir sapıklıkta 
görüyoruz!”  dediler.

(1) İbnı Abbas(r.a.)nm beyanına göre, Yûsuf aleyhisselâmm gördü
ğü bürhan, babasının hayâlini müşahede etmesidir. Hz.Yakûb'u gö
rünce, menfi duygular kendisinden silinmişti.
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31— (Zeliha), şehirdeki kadınların gizliden gizliye de
dikodu yaptıklarını işitince, onlara Cdavetçi) gönderdi. On
lar için yaslanacak bir yer (ayrıca bir sofra) hazırladı ve 
her birine bir bıçak verdi. Yûsuf’a da, “Çık karşılarına!” 
dedi. Kadınlar onu görünce (gözlerinde) çok büyüttüler 
ve (şaşkınlıklarından) ellerini doğradılar. ‘ ‘Hâşâ Allah için! 
Bu, bir beşer değildir. Bu, ancak şerefli bir melektir!” de
diler.

32— (Zeliha), “İşte bu gördüğünüz, kendisi hakkında 
beni ayıbladığınız kimsedir. Yemin ederim ki, ben bunun

nefsinden murad almak iste
dim de o, iffet göstererek ya
naşmadı. Yine yemin ederim 
ki, eğer emrimi yapmazsa, 
mutlaka zindana atılacak ve 
mutlaka zelillerden olacaktır! ” 
dedi (kadınlar Yûsuf’a, “Ha
nımına itaat et!” demişler).

33— Yûsuf, "Yâ Rabbi! 
Zindan bana bunların davet 
ettikleri işten daha makbuldür. 
Eğer bu kadınların tuzağını 
benden defetmezsen, ben on
lara meylederim ve cahillerden 
olurum.” dedi.

34— Bunun üzerine Rabbi, 
duasını kabul buyurdu da, ka
dınların tuzağını ondan berta
raf etti. Çünkü Allah, işiten ve 
her şeyi bilenin tâ kendisidir.

35— Sonra (vezir ve ailesi 
efradı, Yûsuf’un beraetini 
gösteren) bunca delilleri gör
dükleri halde, onu bir müddet 
zindana atmayı uygun gördü
ler (ve attılar).

36— Onunla beraber, zin
dana iki delikanlı daha girdi. 
Onlardan biri, “ Ben, rüyamda 
kendimi şarap sıkarken görü
yorum.” dedi. Öteki de, ‘Ben 
de kendimi başımın üstünde 
ekmek taşırken görüyorum. 
Ondan kuşlar yiyor. Bize bu
nun tâbirlerini haber ver. Çün
kü biz, seni iyilik edenlerden 
görüyoruz.” dedi.

37— Yûsuf şöyle dedi: “ Si
ze (rüyanızda) rızık olarak hiç
bir yemek gelmiyor ki, daha 
gelmeden önce ben size onun 
te’vilini yapmış olmayayım. 
Bu, Rabbimin bana öğrettiği 
ilimlerdendir. Çünkü ben, Al
lah'a inanmayan ve topyekûn 
âhireti inkâr eden bir kavmin 
dinini terk ettim.
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38— Atalarım İbrahim, İs- 
hak ve Yakûb’un dinine uy
dum. Bizim, Allah’a ortak koş
mamız olacak şey değildir. Bu, 
bize ve insanlara Allah’ın bir 
lütfudur. Lâkin insanların ço
ğu şükretmezler.

39— Ey zindan arkadaşla
rım! Ayrı ayrı birçok ilâhlar mı 
daha hayırlıdır, yoksa hepsine 
galip ve hâkim olan bir Allah 
mı?

40— Sizin O’nu bırakıp tap
tığınız şeyler, birtakım kuru 
isimlerden ibarettir ki, onları 
siz ve atalannız takmışsınızdır. 
Yoksa Allah, onlara hiçbir bür- 
han (delil) indirmemiştir. Hü
küm ancak Allah’ındır. O, yal
nız kendisine ibadet etmenizi 
emir buyurmuştur, işte doğru 
ve sabit din budur! Velâkin in
sanların çoğu bilmezler.

41— Ey zindan arkadaşla
rım! Gelelim rüyalarınıza: Biri
niz efendisine yine şarap su
nacak. Diğeri de asılacak ve 
kuşlar başından yiyecek, işte 
fetvasını istediğiniz iş hallolun
du!” .

42— (Yûsuf), bunlardan

kurtulacağını bildiği delikanlıya, “ Efendinin yanında beni 
an!” dedi. Ama şeytan, efendisine anmayı ona unuttur
du da, Yûsuf senelerce zindanda kaldı (2).

43— Mısır hükümdarı (günün birinde) şöyle demişti: 
“ Rüyamda gördüm ki yedi semiz ineği, yedi arık inek yi
yor ve yedi yeşil başağı, diğer yedi kuru başak (sarmış). 
Ey ileri gelenler! Rüya tâbir ediyorsanız, bana bu rüyamı 
halledin” .

(2) Yûsuf aleyhisselâmın yedi veya on iki yıl zindanda kaldığı riva
yet olunmaktadır.
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insanlara (uygun cevapla) dö
nerim de, belki bunların tâbi
rini öğrenirler” .

47— Yûsuf şöyle dedi: 
“ Yedi sene âdetiniz üzere zi
raat yapın. Biçtiklerinizi (bo
zulmamak için) başaklarında 
bırakın. Yalnız yiyeceğiniz ka
dar az bir miktarını döğün!

48— Sonra, bunun arkasın
dan yedi kurak (yıl) gelecek. 
(Tohumluk için) şakıyacağı
nız az bir miktar hariç olmak 
üzere, önceden biriktirdikleri
nizi yeyip götürecek.

49— Sonra bunun arkasın
dan da bir yıl gelecek ki, on
da insanlar sıkıntıdan kurtarı
lacak ve (üzüm gibi mahsul
leri) sıkıp faydalanacaklar” .

50— Hükümdar, “ Yûsuf’u 
bana getirin!”  dedi. Bunun 
üzerine kendisine elçi gelince, 
Yûsuf ona şunu söyledi: 
“ Efendine dön de, o ellerini 
doğrayan kadınlann hali ney
miş bir sor! Şüphesiz Rabbim, 
onların hilelerini çok iyi bilir!” .

44— Onlar, “ Bu gördüklerin karmakarışık hayallerdir. 
Biz böyle düşlerin tâbirini bilici kimseler değiliz”  dediler.

45— O iki (delikanlıdan kurtulanı, nice zaman sonra 
(Yûsuf’u) hatırladı da, dedi ki: “ Ben, size onun tâbirini ha
ber veririm. Hemen beni gönderin!” . (Delikanlı hüküm
darın izni ile zindana gitti ve Yûsuf’la görüşerek dedi 
ki):

46— “ Yûsuf! Ey doğru sözlü, bize şunu hallet: Yedi 
semiz ineği, yedi arık inek yiyor ve yedi yeşil başağı, di
ğer yedi kuru başak sarmış! Umarım ki (beni gönderen)

51— Hükümdar (kadınlara 
sordu), "Yûsuf’un nefsinden 
murad almak istediğiniz vakit 
maksadınız neydi?” dedi. Ka
dınlar, “ Hâşâ! Allah için, biz 
onun aleyhinde bir fenalık bil
miyoruz!”  dediler. Vezirin ka
rısı (Zeliha), “ Şimdi hak mey
dana çıktı. Ben onun nefsin
den kâm almak istedim. O ise, 
hakikaten doğru söyleyenler
dendir.”  dedi.

52— Yûsuf şöyle dedi: “ Bu 
(itirafa gerek duyuşum), şu
nun içindi: (Vezirin) gıyabında 
hakikaten benim kendisine hâ- 
inlik yapmadığımı ve Allah’ın 
hakikaten hâinlerin hilesini 
muvaffakiyete erdirmeyeceği
ni bilmesi içindi.
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53— Ben nefsimi 
temize de çıkarmı
yorum. Çünkü ne
fis, gerçekten kötü
lüğü çok emreder. 

Ancak Rabbimin, esirgediği müs
tesna! Çünkü Rabbim, çok bağış
layıcı; çok merhametlidir” .

54— Hükümdar, "Onu bana 
getirin. Onu kendime has bir 
(müşavir) edeceğim!”  dedi. Son
ra Yûsuf'la konuşunca, "Sen bu
gün, bizim yanımızda mühim bir 
mevki sahibisin; eminsin.”  dedi.

55— Yûsuf, "Beni bu yerin 
(Mısır’ın) hâzineleri üzerine me
mur tayin et. Çünkü ben, iyi ko
rur; iyi bilirim.” dedi.

56— işte Yûsuf’u bu suretle o 
yere yerleştirdik. Neresinde ister
se oturuyordu. Biz, rahmetimizi 
dilediğimiz kimseye veririz, iyilik 
edenlerin mükâfatını da zayi et
meyiz.

57— Ama iman edip takvâ yo
lunu tutanlar için elbette ahiret 
mükâfatı daha hayırlıdır (derken 
kıtlık seneleri geldi. Kıtlık Ken’- 
an ile Şam’da da zuhur etti).

58— Bir de Yûsuf’umkardeş- 
leri çıkageldiler ve yanına girdiler. 
(Yusuf) derhal onları tanıdı. On- 
larsa kendisini tanımıyorlardı.

59— Yûsuf, onların bütün za
hire yüklerini hazırlayınca, “ Ba
na baba bir erkek kardeşinizi 
(Bünyâmin’i) getirin! Görmüyor 
musunuz ben ölçeği tam ölçüyo
rum ve ben konukseverlerin en 
hayırlısıyım!

60— Eğer onu bana getirmez
seniz, artık benim yanımda size

kile yok ve bana (boşuna) yaklaşmayın!”  dedi.

61— Kardeşleri, “ Onu babasından istemeye çalışırız ve her
halde başarırız!”  dediler.

62— Yûsuf uşaklarına, “ Bunların sermayelerini yüklerinin içi
ne koyun. Olur ki, ailelerine döndükleri vakit, farkına varırlar da 
yine gelirler.”  dedi.

63— Bu suretle babalarına döndükleri vakit, şöyle dediler: 
“ Ey babamız! (Eğer kardeşimizi göndermezsen) bizden ölçek 
men edildi (zahire verilmeyecek). Hemen kardeşimizi bizimle 
beraber gönder ki, ölçüp zahire alalım. Biz, onu muhakkak ko
ruruz!” .
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64— Babaları dedi ki: “ Hiç ben onu size inanır mıyım? 
Meğer ki bundan evvel kardeşini inandığım gibi ola! (Siz 
de ona yapacağınızı yaptınız). Ama Allah en hayırlı ko
ruyucudur. Hem O, acıyanların acıyıcısıdır” .

65— Derken eşyalarını açınca, sermayelerini kendile
rine iade edilmiş buldular. “ Ey babamız! Daha ne isteriz! 
işte sermayemiz de bize iade olunmuş! Yine ailemize er
zak getiririz, kardeşimizi de muhafaza ederiz. Hem bir deve 
yükü fazla alırız ki, bu (defaki aldığımız) az bir ölçektir (ih
tiyacımıza yetmez)” dediler.

66— Babaları, “ Onu sizin
le asla gönderemem. Meğer 
ki etrafınız —(ölümle) kuşa
tılmadıkça — mutlaka onu 
bana getireceğinize dair Al
lah ’dan sağlam bir yemin ve
resiniz!”  dedi. Vaktâ ki ba
balarına yeminlerini verdiler. 
Babaları, “ Allah söyledikleri
mize karşı vekil (şâh id)d ir”  
dedi (ve Bünyâmin’i onlarla 
beraber gönderdi).

67— “ Ey oğullarım! (Mı
sır’a) bir kapıdan girmeyin, 
ayrı ayrı kapılardan girin! (Ki 
size nazar değmesin). Ma
mafih ne yapsam, Allah (dan 
gelen) hiçbir şeyi sizden uzak- 
laştıramam. Hüküm ancak Al
lah'ındır. Ben, ancak O’na te
vekkül ettim. Tevekkül edenler 
de yalnız O na güvenmelidir
ler!” dedi.

68— Vaktâ ki babalarının 
emrettiği yerden şehre girdi
ler. Bu Allah’ın onlara takdir 
ettiğinden hiçbir şeyi bozmu
yordu. Ancak Yakûb’un nef
sindeki bir haceti yerine getir
mişti (bu hacet, oğullarına 
nazar değmemesini isteme
siydi). Şüphesiz Yakûb, bir 
ilim sahibiydi. Çünkü biz ona 
öğretmiştik. Lâkin insanların 
çoğu (Allah’ın ilhamını) bil
mezler.

69— Yûsuf’un huzuruna 
girdikleri vakit, Yûsuf kardeşi
ni yanına aldı ve “ Ben, (evet) 
ben, senin kardeşinim. Sen 
onların bize yaptıklarına keder
lenme!” dedi (Onlara bir şey 
söylememesini tenbih etti ve 
bir bahaneyle onu kendi ya
nında bırakacağını söyledi).
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70— Yûsuf, onların zahire 
yüklerini hazırlayınca, su kabı
nı kardeşinin yüküne koydu. 
Sonra da (arkalarından) bir
dellal şöyle bağırdı: “ Ey kafi
le! Muhakkak siz hırsızlarsı
nız!’ ’ .

71— Kardeşler dönüp, “ Ne 
kaybınız var?’ ’ dediler.

72— Onlar, “ Hükümdarın 
su kabını kaybettik (altından 
yapılmış mücevherâtla işlen
mişti). Onu getirene bir deve 
yükü bahşiş var. Ben de bu
na kefilim!’’ dediler.

73— Kardeşler, “ Vallahi 
pekâlâ bilirsiniz ki, biz buraya 
fesad çıkarmak için gelmedik, 
hırsız da değiliz!" dediler.

74— “ Şayet yalancı çıkar
sanız, hırsızın cezası nedir?" 
dediler.

75— Kardeşler, “ Kimin yü
künde çıkarsa, cezası o kim
sedir (köle olarak alınır). Biz
zalimlere böyle ceza veririz!" 
dediler.

76— Bunun üzerine (Yû
suf), aramaya kardeşinin ka
bından önce diğerlerinin kap
larından başladı. Sonra onu 
kardeşinin kabından çıkardı. 
İşte biz, Yûsuf’a böyle bir ted
bir öğrettik,yoksa hükümdarın 
dininde (kanunlannda) karde
şini almasına çare yoktu. Me
ğer ki Allah dilemiş ola! Biz di
lediğimizi derecelerle yükselti
riz ve her ilim sahibinden üs
tün bir ilim sahibi vardır.

77— Kardeşleri, “ Eğer 
Bünyâmin çalmışsa, daha ön
ce onun bir kardeşi de çalmış
tı." dediler (3). Yûsuf bu

sözleri içine attı, onlara belli etmedi (içinden), “ Siz daha 
kötü mevkidesiniz (çünkü babamdan beni aşırdınız!), is
nat ettiğiniz şeyleri Allah daha iyi b ilir." dedi.

78— Kardeşleri, “ Ey vezir! Emin ol ki, bunun çok ihti
yar bir babası var (bununla teselli bulur). Onun yerine 
bizim birimizi al! Doğrusu biz seni iyilik edenlerden görü
yoruz!" dediler.

(3) Hz. Yûsuf vaktiyle, annesinin babasına ait altından yapılmış bir 
putu, ona tapmasın diye aşırıp kırmıştı (kardeşleri bunu kastederek 
böyle konuşmuşlardı).
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79— Yûsuf, “ Allah saklasın! Biz, malımızı kimin yanın
da bulmuşsak ancak onu alırız. Yoksa haksızlık etmiş olu
ruz!’ ’ dedi.

80— Ondan ümitlerini kesince, fısıldaşarak bir kenara 
çekildiler. Büyükleri dedi ki: “ Babanızın sizden Allah adı
na sağlam söz aldığını, bundan önce de Yûsuf hakkında 
ettiğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık ben, tâ babam 
izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm tâyin edin
ceye kadar, aslâ buradan ayrılmam! O, hâkimlerin en ha
yırlısıdır.

81— Siz, babanıza dönün 
ye deyin ki: “ Ey babamız! 
İnan, oğlun hırsızlık etti. Biz, 
ancak bildiğimize şâhidlik edi
yoruz, yoksa gaybın koruyu
cuları değiliz.

82— Hem bulunduğumuz 
şehre sor; hem içinde geldiği
miz kervana!.. Biz, emin ol, 
doğru söylüyoruz! ”.

83— (Kardeşleri babaları
na varıp aynı sözleri söyledi
ler. Babaları), “ Hayır! Bilakis 
nefisleriniz sizi aldatıp (böyle) 
bir işe sürüklemiş. Ama bana 
düşen güzel bir sabırdır. Ola 
ki Allah, bana hepsini birden 
getirir. Çünkü en iyi bilen, hik
met sahibi ancak O'dur.’ ’ de
di.

84— Ve Yakûb, oğulların
dan yüzünü çevirdi de, “ Vay 
Yûsuf üzerine başıma gelen
ler!’ ’ dedi ve kederinden göz
lerine ak düştü, artık gamını 
yutkunuyor, yutkunuyordu...

85— Oğulları, “ Allah'a ye
min ederiz ki, sen hâlâ Yû
suf’u anıp duruyorsun. So
nunda kederinden eriyecek 
veya helâke düşenlerden ola
caksın!’’ dediler.

86— O şöyle dedi: “ Ben, 
gam ve kederimi ancak Allah’a 
şikâyet ederim ve Allah tarafın
dan sizin bilemeyeceğiniz şey
leri bilirim!
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87— Ey oğullarım! Haydi 
gidin de Yûsuf’la kardeşinden 
haber araştırın. Allah’ın rah
metinden ümidinizi kesmeyin. 
Çünkü Allah’ın rahmetinden, 
ancak kâfirler gürûhu ümidini 
keser. ’ ' (Bunun üzerine oğul
ları Mısır’a gittiler).

88— Yûsuf 'un yanına girin
ce, “ Ey vezir! Bizi ve ailemizi 
darlık bastırdı, pek ehemmi
yetsiz bir sermaye ile de gel
dik. Sen yine bize tam ölçü za
hire ver ve tasadduk eyle! 
Şüphesiz Allah, sadaka veren
leri mükâfatlandırır!’ ’ dediler.

89— Yûsuf onlara, “ Siz, 
cahilliğinizde Yûsuf’a ve kar
deşine ne yaptığınızı biliyor 
musunuz?’ ’ dedi.

90— “ Yoksa sen, sahi sen, 
Yûsuf musun?'' dediler. O da, 
“(Evet) ben Yûsuf'um, bu da 
kardeşim! Gerçekten Allah bi
ze lütuf buyurdu. Şu muhak
kak ki, her kim Allah’dan kor
kar ve sabrederse, bilsin ki Al
lah, iyilik edenlerin mükâfatını 
zayi etmez.“  dedi.

91— Kardeşleri, “ Allah’a 
yemin ederiz ki, muhakkak Al
lah seni bizden üstün kılmış
tır. Biz gerçekten suçlu idik!’ ’ 
dediler.

O, acıyanların daha merhametlisidir.

93— Şimdi siz, benim şu gömleğimi götürün de baba
mın yüzüne sürün! Gözleri açılır ve bütün taallûkatınızı da 
bana getirin” dedi.

94— Kafile (Mısır’dan) ayrılınca, öteden babaları, “ Ba
na bunaklık isnat etmezseniz, ben hakikaten Yûsuf’un ko
kusunu duyuyorum.” dedi.

92— Yûsuf, “ Bugün size 
tekdir yok! Allah sizi bağışlar;

95— Oradakiler, “ Allah'a, yemin ederiz ki, sen hâlâ eski 
şaşkınlığında devam ediyorsun!” dediler.
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96— Fakat müjdeci gelince, gömleği (Yakûb’un) yüzü
ne koydu derhal gözleri açıldı. “ Ben size, Allah'dan (bir 
ihsan olarak), sizin bilemeyeceklerinizi, ben bilirim deme
dim miydi?” dedi.

97— Oğulları, “ Ey babamız! Bizim için (günahlarımı
za) bağışlanma dileyiver. Bizler, gerçekten günahkârlar 
idik.” dediler.

99— Vaktâ ki Yûsuf’un ya
nına girdiler. Yûsuf anasını ba
basını kucakladı ve “ Buyrun! 
Allah'ın izniyle emin olarak Mı
sır’a girin”  dedi.

100— Annesiyle babasını 
taht üzerine çıkardı. Hepsi 
onun için secdeye kapandılar
(4). Yûsuf, “ Ey babacığım, iş
te bu, evvelce gördüğüm rü
yamın te ’vilidir. ı 
Rabbim onu ta
hakkuk ettirdi ve 
hakikaten bana 
ihsan buyurdu.
Çünkü beni ha
pisten çıkardı.
Şeytan, benimle 
kardeşlerimin ara
sını bozduktan 
sonra O, sizi çöl
den getirdi. Mu
hakkak Rabbim, 
dilediğine lütuf- 
kârdır. Çünkü her şeyi bilen, 
hikmet sahibi olan O’dur.

101— Ey Rabbim! Sen, ba
na mülkten bir nasip verdin ve 
rüya tâbirini öğrettin. Ey gök
lerle yeri yaratan! Dünya ve 
âhirette benim velim sensin. 
Canımı Müslüman olarak al! 
Ve beni sâlihler zümresine 
kat!”  dedi.

102— Bu kıssa, gayb ha- 
berlerindendir. Onu sana vahy 
ile bildiriyoruz. Yoksa Yûsuf’
un kardeşleri, işlerine karar 
verip hile yaparlarken sen 
yanlarında değildin.

103— Sen ne kadar can-ü 
gönülden istesen de, yine in
sanların çoğu iman edecek 
değillerdir.

98— “ Sizin için Rabbimden gelecekte mağfiret dileye
ceğim. O, gerçekten çok bağışlayanın, çok esirgeyenin 
tâ kendisidir.”  dedi.

(4) Buradaki secdeden maksat, sa
dece eğilmekten ibaretti ve günün in
sanlarının selâmı idi.
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104— Buna karşı onlar
dan bir ücret de istemiyor
sun. O (Kur’ân), ancak bü
tün âlemlere bir nasihattir.

105— Göklerde ve yerde 
nice alâmetler var ki, insan
lar onların üzerlerinden ge
çerler de (ibret almayıp) on
lardan yüz çevirirler.

106— Onların çoğu, Al
lah’a şirk koşmaksızın iman 
etmezler.

107— Acaba onlar, Allah’
ın azabından kendilerini sa
racak bir beliyye gelmesin
den veya haberleri olmadan 
ansızın kıyametin tepelerine 
kopuvermesinden emin mi 
oldular?

108— De ki: “İşte benim 
yolum budur. Basiretli oldu
ğum halde Allah ’a davet ede
rim. Ben ve bana tâbi olan
lar (böyleyizdir). Hem Allah’ı 
bütün noksanlıklardan ten
zih ederim. Ben müşrikler
den değilim ."

109— Senden önce gön
derdiğimiz peygamberler de 
şehirler ahalisinden kendile
rine vahy ettiğimiz birtakım 
erkeklerden başkaları değil
di. Şimdi kâfirler, o yerde 
gezmediler mi? Baksalar a! 
Kendilerinden önce geçenle
rin akıbetleri nice olmuş? 
Ahiret diyarı elbette ki, Al- 
lah’dan korkanlar için daha

hayırlıdır. Hâlâ akıl etmeyecek misiniz siz?

110— Nihayet peygamberler, ümitlerini kestikleri ve 
yalanlandıklarını anladıkları vakit, onlara yardımımız gel
miş ve böylece dilediğimiz kimseler kurtarılmıştı. Ama 
mücrimler gürûhundan bizim azabımız önlenemez.

111— And olsun, peygamberlerin kıssalarında, akıl 
sahipleri için bir ibret vardır. Bu uydurulacak bir söz 
olamazdı. Lâkin kendinden önce inen İlâhî kitapların bir 
tasdiki ve her şeyin beyanı, iman edecek bir kavim için 
bir hidâyet, bir rahmettir.
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(Sûre: 13) 
ER-RA’D SÛRESİ

Mekke devrinde, bazı müfessirlere göre bir kısmı Me
dine devrinde inmiştir. 43 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile
1— Elif, Lâm, Mîm, Râ (1). Bunlar kitabın (Kur’ân’ın) 

âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen (Kur’ân) haktır. Lâ
kin insanların çoğu iman etmezler.

2— Allah odur ki, gökleri direksiz yükseltmiştir, görü

yorsunuz. Sonra Arş üzerinde 
galebe buyurmuştur (2). Gü
neşi de, ayı da kendi emrine 
râm etti. Her biri belirli bir za
mana kadar akıp gidiyor. Bü
tün işleri O idare ediyor. Âyet
leri açıklıyor ki, sizler Rabbini- 
ze kavuşacağınızı kesin bilesi
niz.

3— O, yeryüzünü yayan, 
orada oturaklı dağlar ve nehir
ler yaratan, meyvelerin hep
sinden iki çift yapandır. Geceyi 
gündüze bürüyüp duruyor. 
Bunda düşünecek bir kavim 
için birçok ibretler vardır.

4— Yeryüzünde birbirine 
komşu toprak parçaları, üzüm 
bağları, ekinler, küme halinde 
ve kümesiz hurmalıklar vardır 
ki, hepsi bir su ile sulanır. Hal
buki tad hususunda onları bir
birinden farklı yapmışızdır. 
Şüphesiz bunda aklı başında 
olan bir kavim için ibretler var
dır.

5— Eğer (kâfirlerin seni 
yalanlamasına) şaşıyorsan, 
asıl şaşılacak şey onların, 
“ Biz toprak olduğumuz zaman 
mı, hele hele biz yeniden mi 
yaratılacağız?’’ demeleridir. İş
te bunlar, Rablerine küfretmiş 
olanlardır. İşte bunlar, boyun
larına demir halkalar vurulan
lardır. Ve işte bunlar cehen
nemliklerdir. Onlar orada ebe
dî kalacaklardır.

(1) Bunlar müteşâbih harflerden
dir. Mânâlarını yalnız Allah bilir.

(2) Bu âyet müteşâbihdir. Mânâsını 
Allah bilir. Yalnız "Rahmanın kudreti 
Arşı kaplamıştır” diye te’vil olun
muştur.
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6— Bir de senden (alay yo
lu ile) iyilikten önce acele aza
bın gelmesini istiyorlar. Halbu
ki onlardan önce, örnek ola
cak nice cezalar geçti (bunlar
dan ibret alsalar ya!..). Doğ
rusu Rabbin, zulümlerine karşı 
insanlara mağfiret sahibidir. 
Bununla beraber Rabbinin 
azabı da gerçekten çok şid
detlidir.

7— Küfredenler, “ Ona 
Rabbinden, bir mûcize indiril- 
se ya!”  diyorlar. Sen ancak 
bir uyarıcısın. Her kavmin de 
bir yol göstereni vardır.

8— Allah, her dişinin neye 
gebe olduğunu ve rahimlerin 
neyi eksik, neyi ziyade edece
ğini bilir. O’nun katında her 
şey ölçü iledir.

9— O, gaybı ve hazırı bilen
dir, çok büyüktür, çok yüce
dir.

10— Sîzlerden sözü gizli 
söyleyen veya açığa vuran ile, 
gece gizlenip gündüz meyda
na çıkan ona göre müsavidir.

değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti değiştirmez. 
Allah bir kavme kötülük dilerse, artık onu önleyecek yok
tur. Onlar için Allah’dan başka hiçbir veli yoktur.

12— Size korku ve ümid içinde şimşeği gösteren ve 
yüklü bulutları meydana getiren O'dur.

11— Onun (ve herkesin)
önünde ve arkasında kendisi
ni Allah’ın emri ile koruyan 
(melelOlar vardır. Şüphesiz ki, 
bir millet kendilerindeki iyi hali

13— Gök gürültüsü, O’na hamd ile teşbih eder. Me
lekler de O’nun korkusundan “ sübhanallâh” derler ve yıl
dırımlar gönderir de, onlarla dilediğini çarpar. Böyle iken, 
o kâfirler, Allah hakkında mücadele ederler. Halbuki O’
nun karşı darbesi pek şiddetlidir.
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yine kendin ce
vap vererek), Al-
lah’dır.”  de. ‘ ‘Siz 
A llah ’ı bırakıp 
kendilerine dahi 
bir fayda ve zara
ra malik olmayan, 
birtakım veliler mi 
edindiniz?”  de.
Hiç körle gören 
bir olur mu? Ya
hut karanlıklarla 
aydınlık bir olur 
mu?” de. Yoksa 
Allah’a onun gibi 
yaratan ortaklar 
buldular da, bu yaratmaları 
birbirine mi benzettiler? De ki: 
“Allah, her şeyi yaratandır. Bir 

olan ve her şeye üstün gelen 
O'dur.

17— Gökten su indirmiş de 
vadiler dolusu su akmış; sel 
yüze çıkan bir köpük yüklen
miştir. Ziynet veya kap kacak 
yapmak için, ateşte üzerini kö
rükledikleri madenlerden de 
onun gibi bir köpük çıkar, iş
te Allah, hakla bâtıla böyle mi
sal verir. Köpüğe gelince, o 
atılır gider (bâtıl da böyledir). 
insanlara faydalı olan kısım ise 
yerde kalır (hak buna ben
zer). Allah, işte böyle misaller 
verir.

18— Rablerinin emrine ica
bet edenlere daha güzeli var
dır. O na icabet etmeyenler 
ise, yerde bulunan şeylerin 
hepsine bir o kadarıyla bera
ber sahip olsalar, kurtulmak 
için hepsini verirlerdi, işte bun
lar var ya! Hesabın kötüsü on
lar içindir. Sığınakları da ce
hennemdir. O ne fena yatak
tır!

16— “ Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” diye sor (ve

14— Hak (olan) davet ancak O’nadır. Müşriklerin O nu 
bırakıp da yalvarıp durdukları putlar ise, kendilerine hiç
bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak ağzına gelsin diye, 
suya doğru iki avucunu açana benzer ki, o su ağzına gel
mez. Kâfirlerin duası, sapıklık içinde bocalamaktan baş
ka bir şey değildir.

15— Göklerde ve yerde kim varsa, kendileri de, gölge
leri de sabah, akşam —ister istemez— Allah’a secde eder
ler (3).

(3) Bu âyet secde âyetidir.
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19— Hiç Rab- 
binden sana indi
rilenin hak oldu
ğunu bilen bir 
kimse, kör gibi 
olur mu? Fakat 
bunu ancak aklı 
başında olanlar 
anlar.

20— Onlar ki, 
Allah’ın ahdini ye
rine getirirler, ver
dikleri sözü boz
mazlar.

21— Ve onlar ki, Allah'ın 
idâmesini emrettiği şeyleri (ak
rabalık haklarına) riayet eder
ler; Rablerinden korkarlar ve 
hesabın kötülüğünden korkar
lar.

22— Onlar ki, Rablerinin rı
zasını kazanmak için sabre
derler, namazı dosdoğru kılar
lar. Kendilerine verdiğimiz rı- 
zıklardan gizli ve aşikâr intak 
ederler. Kötülüğü de iyilikle 
defederler, işte bunlar var ya 
(dünya) yurdunun (iyi) sonu
cu onlarındır.

23— (Bu saadet), Adn cen
netleridir. Onlar, buralara, ata
larından, zevcelerinden ve 
soylarından iyiler de beraber 
olmak üzere girecektir. Melek
ler her kapıdan yanlarına gire
cekler.

24— 'Sabrettiğiniz için, se
lâm size! (Dünya) yurdunun 
sonucu (cennet) ne güzeldir!" 
diyeceklerdir.

25— Ama Allah’ın ahdini 
sağlama bağladıktan sonra 
bozanlar ve Allah’ın eklenme
sini emrettiği bağları koparan
lar, yeryüzünü fesada veren
ler yok mu? Onlara da ancak 
lânet vardır. Yurdun kötüsü 
(cehennem) de onlaradır.

26— Allah, dilediği kimseye

rızkı genişletir, daraltır. Onlar (Mekkeliler) ise dünya ha
yatı ile ferahlanmaktadırlar. Halbuki ahiretin yanında dünya 
hayatı, ancak (değersiz) bir metâdan ibarettir.

27— Yine o küfredenler, "Ona, Rabbinden bir mûcize 
indirilseydi ya!" diyorlar. Deki: "Hiç şüphesiz Allah, dile
diği kimseyi şaşırtır; gönlünü kendisine çevirene de hidâ
yet buyurur!” .

28— Onlar ki, iman etmişlerdir ve kalbleri Allah’ın zikri 
ile huzura kavuşur. Bilmiş olun ki kalbler, ancak Allah’ı 
zikirle yatışır.
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29— iman edip yararlı işler yapanlara mutluluk ve yur
dun güzeli vardır.

30— İşte seni de kendilerinden önce nice ümmetler 
geçmiş bir ümmet içinde gönderdik ki, sana vahy ettiği
mizi onlara okuyasın. Onlar Rahmân’ı inkâr ediyorlar. De 
ki: “ O (Rahmân), benim Rabbimdir. O’ndan başka ilâh 
yoktur. Ben ancak O’na dayandım; tevbem de ancak O - 
nadır!” .

31— Bir Kur’ân ki, onunla dağlar yürütülse veya onunla 
yer parça parça edilse yahut onunla ölüler konuşturulsa,

(o kâfirler yine ona iman et
mezler...). Fakat bütün emir 
A llah’ındır, iman edenler hâlâ 
anlamadılar mı ki, eğer Allah 
dileseydi, bütün insanlara top
tan hidâyet verirdi. Küfreden
lere ise, kendi yaptıkları yü 
zünden belâ gelip duracak ya
hut (o belâ) yurtlarının yakını
na konacaktır. Nihayet A llah '
ın (onlar üzerine zafer) va di 
gelecektir. Şüphesiz ki Allah, 
va dinden dönmez!

32— Yemin olsun, senden 
önceki peygamberlerle de alay 
edildi. Ben de o küfredenlere 
biraz mühlet verdim. Sonra 
onları azapla yakaladım. Be
nim azabım nasıl (dehşetliy
miş görsünler!).

33— Her nefsin bütün yap
tıkları üzerinde gözcü olan zat 
(yani Allah), böyle olmayan 
putlarla bir tutulur mu? Tuttu
lar, Allah’a ortaklar koştular. 
De ki: “ Onların adlarını söyle
yin bakayım!” . Yoksa Allah’a 
yeryüzünde bilmediği bir şeyi 
mi haber vereceksiniz? Yahut 
onlara lâf olsun diye mi (ortak
lar diyorsunuz?). Doğrusu 
küfredenlere hileleri ziynetli 
gösterildi ve doğru yoldan 
saptırıldılar. Allah kimi saptırır
sa, artık onu yola getirecek 
yoktur.

34— Onlara dünya hayatın
da (ölüm ve esaret gibi) bir
azap vardır. Âhiret azabı ise el
bet daha şiddetlidir. Onları Al
lah’dan koruyacak da yoktur.



255 Er-Ra’d Sûresi Cüz: 13, Sûre: 13

35— Takvâ sahiplerine va’d 
olunan cennetin sıfatları (şöy- 
ledir): Altından ırmaklar akar, 
yemişleri daimîdir, gölgesi de 
öyle! işte takvâ yolunu tutan
ların akıbeti budur. Kâfirlerin 
akıbeti ise ateştir.

36— Kendilerine kitap ver
diklerimiz, sana indirilen Cbu 
Kur’ânJla ferah duyuyorlar. 
Hiziblerden onun bir kısmını 
inkâr eden de var. De ki: “ Ben 
yalnız Allah’a kulluk etmekle 
ve O’na ortak koşmamakla 
emrolundum. Yalnız O’na da
vet ederim, dönüşüm de yal
nız O'nadır.’ ’.

37— işte biz, onu (Kur’ân’ı) 
böyle Arabca bir hüküm ola
rak indirdik. Yemin olsun! 
Eğer sana (vahy ile) gelen bu 
ilimden sonra, onların hevala- 
rına uyacak olursan, sana Al
lah'dan ne bir velî vardır, ne 
de bir koruyan!

38— And olsun ki biz, sen
den önce de peygamberler 
gönderdik. Onlara da zevceler 
ve evlât verdik. Allah’ın izni ol
madıkça hiçbir peygamberin 
bir mûcize getirmeye kudreti 
yoktur. Her ecel için, bir yazı 
vardır (o yazıda bu ecel sınır
lanmıştır).

39— Allah dilediğini mahve
der; dilediğini yerinde bırakır. 
Kitabın aslı O’nun katindadır.

40— Onlara va’d ettiğimiz 
azabın bir kısmını sana göster
sek de, seni vefat ettirsek de,

sana düşen ancak (emr olunanı) tebliğdir. Hesap da bi
ze aittir.

41— Onlar görmediler mi ki biz arza (İlâhî kudretimiz
le) geliyor, onu etrafından eksiltip duruyoruz. Allah öyle 
hüküm verir ki, O’nun hükmü peşine düşecek (ve red
dedecek) yoktur. Hem O, çabuk hesap görendir.

42— Onlardan öncekiler de (peygamberlerine) hile 
yaptılar. Fakat bütün hilelerim cezası) Allah’a mahsustur. 
Herkesin ne yapacağını O bilir. Yarın kâfirler de, bu dün
yanın sonu kimin olduğunu bileceklerdir.



Cüz: 13, Sûre: 13 Er-Ra’d Sûresi 256

.°a

Jp Cİİ ö j İ ' j l  CD-ÇaJ» c iic y

j) JjSJaÎj «j ^ \  

D \ J  y * ° j \Uj ©  -\_>o J  2_.
>\ ° ^  0 °s* A "T̂ x«i ^

~̂~Ÿ~3 ^  ı_A—J  4̂ i

j  j jlP 0  b  u jai 5̂  eD i/ 0»!

0  _)\ı̂ y^=ıi öCSÎ ¿w j  2—j\ <üi\

43— Küfredenler, “ Sen Allah tarafından gönderilmiş de
ğilsin!’ ’ diyorlar. De ki: “ Benimle sizin aranızda şâhid ola
rak Allah ve bir de yanında kitap ilmi bulunanlar (Yahûdi 
ve Hıristiyanların mü’minieri) yeter” .

(Sûre: 14)

İBRÂHİM SÛRESİ 

Mekke devrinde inmiştir. 52 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Elif, Lâm, Râ. Bu öyle 
bir kitaptır ki, (bütün) insanla
rı, Rablerinin izni ile, karanlık
lardan aydınlığa, güçlü ve 
övülmeye lâyık olan Allah’ın 
yoluna çıkarman için onu sa
na indirdik.

2— O Allah ki, göklerde ve 
yerde ne varsa hepsi O’nun- 
dur. Başlarına gelecek şiddetli 
azaptan dolayı vay kâfirlerin 
haline!..

3— Onlar öyle kimselerdir 
ki, dünya hayatını sever, âhi- 
ret üzerine tercih eddrler. Al
lah’ın yolundan çevirirler ye o 
yolun eğrilmesini isterler. İşte 
onlar, (hakdan) çok uzak bir 
sapıklık içindedirler.

4— Biz, her gönderdiğimiz 
peygamberi, ancak kavminin 
dili ile gönderdik ki, onlara 
açıkça anlatsın. Artık, Allah di
lediğini sapıklıkta bırakır; dile
diğini de hidâyete erdirir. O, 
güçlüdür, hikmet sahibidir.

5— And olsun ki! Biz Mû- 
sa’yı, “ Kavmini karanlıklardan 
nura çıkar ve onlara Allah’ın 
(nimeti günlerini hatırlat!”  di
ye mûcizelerimizle gönderdik. 
Şüphesiz ki, bunda çok sabırlı, 
çok şükreden her kimse için 
ibretler vardır.
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6— Hani bir vakitler Musa 
kavmine şöyle demişti: “ Al
lah'ın üzerinizdeki nimetini ha
tırlayın. Çünkü O, sizi Fir’avn 
hanedanından kurtarmıştı. 
Onlar, sizi azabın kötüsüne 
sürüyorlardı ve oğullarınızı bo
ğazlayıp kadınlarınızı sağ bı
rakmak istiyorlardı. İşte bun
da, Rabbinizden size büyük 
bir imtihan vardı.

7— Ve düşünün ki, Rabbi- 
niz şöyle ilân etmişti: “ And ol
sun, eğer siz şükrederseniz 
elbette size (nimetimi) artırı
rım. Fakat nankörlük ederse
niz, muhakkak ki, benim aza
bım çok şiddetlidir."

8— Yine Mûsa, “ Siz ve yer
yüzünde bulunanların hepsi 
nankörlük etseniz, bilin ki, Al
lah hepinizden müstağni ve 
zatında övülmeye O lâyıktır." 
demişti.

9— Sizden önce gelip ge
çenlerin. Nûh kavminin, Ad ve 
Semûd'un ve onlardan sonra
kilerin —ki sayılarını ancak Al
lah bilir— haberi size gelmedi 
mi? Onlara, peygamberleri 
mucizelerle gelmişlerdi de 
(hayretlerinden) ellerini ağız
larına götürüp. “ Biz, hakika

ten sizinle gönderilen şeyi tanımıyoruz ve bizi davet etti
ğiniz (din)den, kuşku veren bir şüphe içindeyiz" demiş
lerdi.

10— Peygamberleri (onlara), “ Gökleri ve yeri yaratan 
Allah hakkında şüphe mi var? O, sizi, günahlarınızı bağış
lamak için çağırıyor ve belirli bir vakte kadar size müsaa
de ediyor" demişlerdi. Onlar, “ Siz bizim gibi insandan 
başka bir şey değilsiniz. Bizi babalarımızın taptıkları şey
lerden çevirmek istiyorsunuz. O halde, bize açık bir delil 
getirin!" dediler.
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11— Peygamberleri onlara, “(Evet) biz, sizin gibi in
sandan başka bir şey değiliz. Velâkin Allah, nimetini kul
larından kimi dilerse ona İhsan buyurur. Allah’ın izni ol
madıkça da size bir mûcize getirmek haddimiz değildir. 
Mü’minler yalnız Allah'a tevekkül etmelidirler.

12— Hem biz neden Allah’a tevekkül etmeyelim ki, O 
bize yollanmızı dosdoğru göstermiştir. Ve elbet bize yap
tığınız eziyetlere sabredeceğiz. Onun için tevekkül eden
ler, yalnız Allah’a tevekkül etmelidir.”  dediler.

13— Küfredenler de peygamberlerine, “ Sizi mutlaka

toprağımızdan çıkarırız, yahut 
da dinimize dönersiniz!”  dedi
ler. Bunun üzerine Rableri, o 
peygamberlere, “ Biz, muhak
kak zalimleri helak edeceğiz!” 
diye vahy buyurdu.

14— Ve arkalarından sizi, o 
yere mutlaka yerleştireceğiz. 
İşte makamımdan ve azap 
tehdidimden korkana va’dim 
budur.

15— O peygamberler, (ka- 
vimleri üzerine Allah’dan) za
fer dilediler. Ve her inatçı za
lim hüsrana uğradı.

16— Onun ötesinde de ce
hennem vardır. Orada irinli su
dan sulanacaktır o!

17— Onu yutmaya çalışa
cak, fakat boğazından geçire- 
meyecek. Her taraftan kendi
sine ölüm gelecek, fakat ölme
yecektir. Arkasından da ağır 
bir azap gelecektir.

18— Rablerine küfredenle
rin hali şudur: Amelleri fırtınalı 
bir günde rüzgârın şiddetle sa
vurduğu bir küle benzer. Ka
zandıklarından hiçbir şeyi elle
rine geçiremezler. İşte Hak’- 
dan uzak olan sapıklık budur.
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19— Görmedin mi Allah, 
gökleri ve yeri hak ile yarat
mıştır. Dilerse sizi götürür de 
(yerinize) yepyeni bir halk ge
tirir.

20— Allah'a göre bu, güç 
bir şey değildir.

21— Bir de kıyamette hep
si Allah’ın huzuruna çıkacak
lar ve zayıflar, büyüklük tasla- 
yanlara, “ Biz size tâbi idik. 
Şimdi siz, üzerimizden Allah’
ın azabından zerre miktarı bir 
şey kaldırabilir misiniz?’’ diye
cekler. Onlar, “ Eğer Allah bi
ze hidâyet verseydi, biz de si
ze doğru yolu gösterirdik. 
Şimdi sızlansak da, sabretsek 
de bizim için müsavidir. Bizim 
için bir sığınak yoktur’ ’ ceva
bını vereceklerdir.

22— iş bitince, şeytan da 
der ki: “ Şüphesiz Allah size 
gerçeği va’d etti. Ben de size 
va’d ettim. Ama size yalancı 
çıktım. Mamafih benim sizin 
üzerinizde bir hâkimiyetim 
yoktu, ancak sizi davet ettim. 
Siz de hemen bana icabet et
tiniz. Binaenaleyh beni kötüle
meyin. Kendinizi kınayınız. 
Ben sizi kurtaramam, siz de

beni kurtaramazsınız. Doğrusu ben, sizin bundan önce, 
beni Allah’a şerik koşmanızı tanımadım. Muhakkak ki, za
limlere acıklı bir azap vardır.”

23— iman edip de yararlı işler yapanlar, altından ırmak
lar akan cennetlere konulacaklar. Orada Rablerinin izni ile 
ebedî kalacaklardır. Orada onların sağlık temennileri, se
lâm olacaktır.

24— Görmedin mi, Allah nasıl bir temsil yaptı? Hoş bir 
kelimeyi (tevhidi), hoş bir ağaca (hurmaya) benzetti ki, 
kökü yerde sabit, dalı budağı gök yüzündedir.



Cüz: 13, Sûre: 14 İbrahim Sûresi 260

25— O (ağaç), Rabbinin izni ile, her dem yemişini ve
rir (işte iman da böyledir. Aslı kalbdeki tasdiktir, ameli 
göğe yükselir. Onun bereket ve sevabına her dem nâil 
olur). Allah insanlara böyle temsiller getirir ki, iyi kavrayıp 
düşünsünler.

26— Kötü bir kelimenin (küfrün) temsili de, kötü bir 
ağaç gibidir ki, yerin üstünden koparılmıştır. Onun bir ka
rarı yoktur (yerinde durmaz).

27— Allah, iman edenleri hem dünyada, hem âhirette 
sabit sözle (kelime-i şehâdetle) sağlam tutar. Allah, za

limleri şaşırtır, Allah dilediğini 
yapar.

28, 29— Bakmaz mısın o 
kimselere (Kureyş kâfirlerine)
ki, Allah'ın nimetini küfre de
ğiştirdiler ve kavimlerini helâk 
yurduna, cehenneme kondur
dular. Oraya gireceklerdir. O, 
ne kötü bir karargâhtır.

30— Allah’ın yolundan sap
tırmak için, Allah’a eşler uy
durdular. De ki: “ Keyfinize ba
kın! Çünkü varacağınız yer 
ateştir!’ ’ .

31— İman etmiş olan kulla
rıma söyle: Namazı dosdoğru 
kılsınlar ve içinde ne alışveriş, 
ne de dostluk olmayan bir gün 
(kıyamet) gelmeden, kendile
rine verdiğimiz rızıklardan gizli 
ve aşikâr zekât versinler.

32— Allah, o Allah dır ki, 
gökleri ve yeri yaratmıştır. 
Gökten su indirerek onunla si
ze rızık olmak üzere çeşitli 
mahsûller çıkarmış ve emri ile 
denizde yüzmek için gemileri 
sizin buyruğunuza vermiştir. 
Nehirleri de size musahhar kıl
mıştır.

33— Yörüngelerinde yürü
yüp giden güneşi ve ayı, size 
musahhar kılmış; geceyle 
gündüzü de, yine sizin için 
musahhar kılmıştır.
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34— Hem size, istediğiniz 
şeylerin hepsinden vermiştir. 
Eğer Allah’ın verdiği nimetleri 
saysanız, siz onları sayamaz
sınız. Muhakkak insan çok za
lim, çok nankördür.

35— Bir de hatırla ki, bir va
kitler İbrahim şöyle demişti: 
“ Ey Rabbim! Bu beldeyi 
(Mekke’yi korkudan) emin kıl! 
Beni ve oğullarımı putlara tap
maktan uzak bulundur!

36— Ey Rabbim! Çünkü o 
putlar, insanlardan bir çoğunu 
şaşırttılar. Bundan böyle kim 
bana uyarsa, işte o bendendir. 
Kim de bana isyan ederse, ar
tık sen çok bağışlayıcı, çok 
esirgeyicisin.

37— Ey Rabbimiz! Ben zür- 
riyetimden bir kısmını (İsmâil 
ile annesi Hacer’i) ekin bit
mez bir vâdide senin Beyt-i 
Muharremin’in (Kâbe’nin) ya
nına yerleştirdim. Ey Rabbi
miz! (Bunu) namazı dosdoğru 
kılsınlar diye (yaptım). Bundan 
böyle insanlardan bir kısmının 
gönüllerini onlara meylettir. Ve 
onlara bazı meyvelerden rızık 
ver! Ola ki şükrederler.

38— Ey Rabbimiz! Bizim 
gizlediğimiz ve açıkladığımız 
her şeyi muhakkak sen bilir
sin. Ne yerde, ne gökte Al
lah’a hiçbir şey gizli kalmaz.

39— İhtiyarlık halimde bana 
İsmail’i ve Ishak’ı İhsan eden 
Allah’a hamd olsun. Şüphesiz 
ki Rabbim, duayı kabul buyu
randır.

den de (böyle kimseler yarat). Ey Rabbimiz! Duamı ka
bul buyur!

41— Ey Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anne
mi, babamı ve bütün mü minleri bağışla (1).

42— Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından gafil sanma. 
Onları ancak öyle bir güne bırakıyor ki, o günde gözler 
(korkudan) belerir kalır.

40— Ey Rabbim! Beni, na
maza müdavim kıl! Zürriyetim-

(1) Hz. İbrâhim bu duayı, babasının din düşmanı olduğunu bilmez
den önce yapmıştır.
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43— Başlarını dikerek koşarlar. Gözleri kendilerine bi
le dönmez ve yüreklerinin içi bomboş hava kesilmiştir.

44— insanlara, o azabın geleceği günü haber verip kor
kut. O vakit zulmedenler, “ Ey Rabbimiz! Bize yakın bir 
zamana kadar müsaade buyur. Davetine icabet edelim ve 
peygamberlerin izince gidelim.’ ’ diyecek. (Kendilerine), 
“ Hani siz, bundan evvel, sizin için hiçbir zevâl olmadığı
na yemin etmemiş miydiniz?’’ (denilir).

45— Siz de, o kendilerine zulmedenlerin diyarına yer
leştiniz. Onlara nasıl (ceza) verdiğimiz sizce açığa çıktı ve

size misaller gösterdik.

46— Gerçekten onlar, hile
lerini kurdular. Allah katında 
da onlara tuzak var. İsterse 
onların hileleri dağları yerinden 
oynatacak olsun!

47— O halde, sakın Allah, 
peygamberlerine olan va’din- 
den döner sanma! Şüphesiz 
Allah güçlüdür; intikam sahibi
dir.

48— Hatırla ki, o gün, yer 
başka yere, gökler de başka 
göklere çevrilecek ve insanlar 
bir ve kahhâr Allah’ın huzuru
na çıkacaklardır.

49— O gün, mücrimleri bir
birlerine bağlanıp kelepçelen- 
mişler göreceksin.

50— Gömlekleri katrandan
dır. Yüzlerini de ateş kaplar.

51— Çünkü Allah, herkesi 
kazandığı ile cezalandıracaktır. 
Şüphesiz Allah, hesabı çok 
çabuk görendir.

52— Bu (Kur’ân), insanla
ra açık bir tebliğdir. Bununla 
hem uyarılsınlar; hem Allah’ın 
ancak Bir ilâh olduğunu bilsin
ler; hem de akıl sahipleri öğüt 
alsınlar.
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^  (Sûre: 15)

HİCR SÛRESİ

Mekke devrin
de inen sûreler
dendir. 99 âyettir.

Rahmân ve 
Rahim olan Al
lah’ın adı ile

1— Elif, Lâm, Râ. Bunlar, 
kitabın ve (hakkı) açıklayan 
Kur’ân’ın âyetleridir.

2— Bir zaman olur, küfre
denler, “ Keşke Müslüman 
olsalarmış’’ diye temenni ede
cekler (Bu, kıyamette olacak
tır).

3— Bırak onları yesinler, 
(içsinler), zevk etsinler! Emel 
kendilerini oyalayadursun, 
sonra anlarlar.

4— Biz, hiçbir memleketi, 
belli bir yazısı (takdiri) olmak
sızın (rastgele) helâk etmedik.

5— Hiçbir ümmet, ne ece
linin önüne geçebilir, ne de 
onu geciktirebilir.

6— (Mekke kâfirleri), “ Ey
kendisine Kur’ân indirilen! 
Sen, muhakkak delisin!

7— Eğer doğru söyleyen
lerden isen, bize melekleri ge- 
tirsene! ’ ’ dediler.

8— Biz, melekleri ancak 
hak ile indiririz ve o vakit o kâ
firlere mühlet verilmez.

9— Hiç şüphe yok ki, Kur’- 
ân’ı biz indirdik, biz! Ve mu
hakkak onu biz koruyacağız!

10— And olsun! Senden 
önceki ümmetlerin içinde de 
biz peygamberler gönderdik.

11— Onlara hiçbir peygam

ber gelmiyordu ki, kendisiyle alay eder olmasınlar.

12— Biz, o (Kur’ân) ı mücrimlerin kalblerine böyle so
karız.

13— Ona iman etmezler. Halbuki evvelki inkârcılar hak
kında Allah’ın sünneti (onlara verdiği cezası) geçmiştir 
(Bunlara da aynı ceza verilecektir).

14, 15— Üzerlerine gökten bir kapı açsak da oradan 
yukarı çıksalar, mutlaka, “ Bizim herhalde gözlerimiz dön
dürüldü. Daha doğrusu biz, büyülenmiş bir kavimiz!" 
derlerdi.
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16— Şanım hakkı için! Biz, gökte burçlar (1) yarattık 
ve gökyüzünü, bakıp seyredenler için (yıldızlarla) ziynet- 
ledik.

17— Hem onu her kovulmuş şeytandan koruduk.
18— Ancak kulak hırsızlığı eden olur ki, onun da peşi

ne apaçık bir ateş yalını düşer (ve yakar).
19— Yeri de döşedik. Oraya ağır baskılı dağlar oturt

tuk ve orada ölçülü her şeyden, bitirdik.
20— Orada sizin için ve rızkını sizin veremeyeceğiniz 

(köle ve hayvan gibi) kimseler için geçimlerim sebebi

ni) yarattık.
21— Hiçbir şey yoktur ki 

hâzineleri, bizim yanımızda ol
masın! Fakat biz, onu, ancak 
Cıhtiyaca göre) malûm bir mik
tarda indiririz.

22— Bir de aşılayıcı rüzgâr
lar gönderdik de gökten su in
direrek onunla sizi suladık. 
Onu hâzinelerde tutan da siz 
değilsiniz.

23— Ve biz, gerçekten biz 
diriltir ve öldürürüz. Hepsinin 
vârisleri de biziz!

24— Yemin olsun! Biz, siz
den öncekileri de bilmişizdir. 
Yine yemin olsun, (kıyamete 
kadar) geri kalanları da biliriz.

25— Ve muhakkak Rabbin, 
(evet) O, onları toplayacak. 
Gerçekten O, çok hikmetlidir, 
çok bilicidir.

26— Yemin olsun ki! Biz in
sanı kuru bir çamurdan, şekil
lenmiş bir balçıktan yarattık.

27— Cânn'ı da daha evvel 
zehirli ateşinden yaratmıştık. 
(Cânn, cinnin babası İblis’tir).

28— Hatırla ki, bir vakitler 
Rabbin meleklere, "Ben kuru 
çamurdan, şekillenmiş balçık
tan bir insan yaratacağım!

29— Onu düzelttiğim ve 
kendi rûhumdan ona üfürdü- 
ğüm vakit, siz hemen onun 
için secdeye kapanın!” demiş
ti.

30— Bunun üzerine bütün 
melekler (eğilerek) toptan 
secde ettiler.

31— Yalnız İblis müstesna! 
O, secde edenlerle beraber ol
maktan çekindi.

(1) Burç, lügatte dünya için kulla
nılırsa, yüksek köşk demektir. Gök ile 
ilgili olarak kullanılırsa, topluca gö
rülen birtakım hareketsiz yıldızlar 
kümesine denir.



265 Hier Sûresi Cüz: 14, Sûre: 15

32— Rabbi, “ Ey iblis! Sen, ne
ye secde edenlerle beraber olma
dın?”  dedi.

33— iblis, “ Ben, senin kuru 
bir çamurdan, şekillenmiş balçık
tan yarattığın insana, secde ede
cek değilim!” cevabını verdi.

34— Allah Teâlâ, "O  halde, 
hemen cennetten çık! Çünkü ko
vulmuşsun!

35— Ve bu lânet, kıyamet gü
nüne kadar senin üzerindedir!” 
buyurdu.

36— İblis, “ Ey Rabbim! Öyley
se, bana insanların kabirlerinden 
kaldırılacakları güne kadar müh
let ver!”  dedi.

37, 38— Allah Teâlâ, “ Peki! 
Sen, malûm vaktin gününe (yani 
Birinci Sûr üfürüiünceye kadar)
mühlet verilenlerdensin!” buyur
du.

39— iblis, “ Ey Rabbim! Beni 
azdırmana karşılık, andolsun ki 
ben de muhakkak surette, yeryü
zünde onlara, (günahlardan) 
süslemeler yapacağım ve onların 
hepsini mutlaka azdıracağım!

40— Ancak içlerinden ihlâslı 
kulların müstesna!" dedi.

41— Allah Teâlâ buyurdu kİ: 
“ işte bu (koruması) üzerime olan 
dosdoğru bir yoldur.

42— Evet! Hakikaten benim 
kullarımın üzerinde senin hiçbir 
hükmün yoktur. Ancak azgınlar
dan sana uyanlar müstesna!

43— Şüphesiz cehennem de, 
o azgınların hepsine va'd olunan 
yerdir.

44— Onun yedi kapısı vardır. 
Her bir kapıya (azgınlardan) bö
lünmüş bir miktar vardır.

45— Elbette takvâ sahipleri, 
cennetlerde ve pınar başlarında 
olacaklardır.

46— (Onlara), “ Buyurun ora
ya! Selâmetle emin emin girin!” 
(denilecektir).

47— Biz, onların kalblerindeki 
kinleri çıkarıp atmışızdır. Hepsi de 
kardeş olarak tahtlar üzerinde

karşı karşıya otururlar.
48— Orada kendilerine hiçbir bitkinlik dokunmaz. Onlar ora

dan çıkarılacak da değillerdir.

49— Kullarıma haber ver ki, hakikaten çok bağışlayıcı, çok 
esirgeyici benim ben!

50— Bununla beraber, azabın da acıklı azabın tâ kendisi
dir.

51— Hem onlara, İbrahim'in misafirlerinden de bahset (2).

(2) Bunlar birtakım meleklerdi ki, Cebrail aleyhisselâm da bunla
rın arasında idi.
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52— Hani onun yanına girmişler de “ selâm” demişlerdi. (İb
rahim aleyhisselâm onlara yemek takdim edip, yemedikleri
ni görünce), “ Biz, sizden cidden korkuyoruz!”  elemişti.

53— Melekler, “ Korkma! Biz, sana bilgin bir oğul müjdeli
yoruz!”  dediler.

54— İbrahim, “ Beni mi müjdelediniz? Bana ihtiyarlık gelip 
çatmışken, beni ne diye müjdelersiniz?”  dedi.

55— “ Seni (emr-i) Hak ile müjdeledik. Onun için Allah’ın rah
metinden ümidini kesenlerden olma!” dediler.

56— İbrahim, “ Sapıklardan başka, Rabbinin rahmetinden kim

ümidini keser ki?” dedi.
57— (Ve ilâve etti): “ Ey elçi

ler! Daha ne iş yapacaksınız?” .
58— “ Biz mücrim bir kavme 

gönderildik (yani Lût kavmini he- 
lâk etmeye gidiyoruz).

59— Ancak (iman eden) Lût
ailesi müstesna! Biz, onların hep
sini muhakkak kurtaracağız.

60— (Yalnız Lût’un) karısı 
müstesna! Biz, onun geride ka
lanlardan olmasını takdir ettik.” 
dediler.

61— Vaktâ ki elçiler Lût ailesi
ne geldiler.

62— Lût (onlara), “ Gerçekten 
siz tanınmamış bir kavimsiniz!” 
dedi.

63— “ Yok! Biz sana kavminin 
şüphe edip durdukları şeyi (aza
bı) getirdik.

64— Sana hak (fermanı) ile
geldik. Emin ol, biz doğru söyle
riz!

65— Hemen gecenin bir kıs
mında aileni yürüt. Sen de arka
larından git! Ve hiçbir kimse ar
dına bakmasın! (çünkü görece
ği manzaraya tahammül ede
mez) ve emrolunduğunuz yere 
(Şam’a) gidin!” dediler.

66— Biz Lût’a şu kesin emri 
vahy ettik: “ Bu kâfirlerin sabaha 
çıkarken kökleri kesilmiş olacak
tır!” .

67— Şehir halkı (yani Sadûm- 
lular, Hz. Lût’un evinde güzel 
oğlanlar bulunduğunu haber 
alınca ırzlarına geçeriz ümidiy
le) sevinerek geldiler.

68— Lût şunu söyledi: “ Ger
çekten bunlar benim misafirlerim- 
dir. Beni kepaze etmeyin!

69— Allah’dan korkun! Ve be
ni utandırmayın!” .

70— “ Biz elâlem (e müdaha
le etmek) den seni men etmedik 
mi?
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71— Lût şöyle dedi: "Eğer sö
zümü tutarsanız, işte bunlar 
kızlarım”  (onları size nikahlaya
yım) (3).

72— (Resûlüm) Ömrüne ye
min ederim ki, hakikaten onlar 
sarhoşlukları içinde serseri bir 
hâlde bocalamaktaydılar.

73— Nihayet onları, güneş do
ğarken (Cibril’in) nâra(sı) yakala
yıverdi.

74— Derhal şehirlerinin üstü
nü altına geçirdik ve üzerlerine 
çamurdan pişirilmiş taşlar yağdır
dık.

75— Elbette bunda ibretle ba
kanlar için ibretler vardır.

76— Hem o şehrin harabele
ri, yol üstünde durmaktadır (Ku- 
reyş bunlardan ibret alsa ya!).

77— Gerçekten bunda mü’- 
minler için ibret vardır.

78— Hakikaten Eykeliler de 
zalim idiler (4).

79— Biz de onlardan intikam 
aldık. (Sadûm ile Eyke) ikisi de 
apaçık bir yol üzerindedirler.

80— And olsun! Hicr halkı (Sâ- 
lih aleyhisselâmın kavmi Se- 
mûd) da peygamberleri yalanla
mışlardı.

81— Biz, onlara, mûcizelerimi- 
zi vermiştik. Ama onlar bunlardan 
yüz çeviriyorlardı.

82— Dağlardan emniyetli em
niyetli evler yontuyorlardı.

83— Bunları da nâra sabahla
dıkları sırada yakalayıverdi.

84— Ve kazanageldikleri şey
lerin (muhkem binalarla malla
rın), kendilerine hiçbir faydası ol
madı.

85— Biz göklerle yeri ve ara
larındaki şeyleri ancak hak ile ya
rattık. Kıyamet de mutlaka gele
cektir. Şimdi sen onlardan güzel
likle yüz çevir (5).

86— Gerçekten Rabbin kema
liyle yaratan, her şeyi bilendir.

87— And olsun ki, biz, sana 
(her namazda okunup tekrarla
nan) yedi âyeti (Fâtiha’yı) ve şu 
büyük Kur’ân’ı verdik.

88— Sakın o kâfirlerden birta
kımlarına verip de zevkyâb ettiği
miz şeye göz dikme! Ve onların 
iman etmeyenlerine üzülme. Sen 
mü’minlere kanadını ger.

89— Bir de, de ki: “ Ben, evet ben açık bir (azap ile) uyarıcı
yım!” .

90— Nitekim (azabı) o taksimcilere (Yahûdilerle Hıristiyan- 
lara) indirmiştik.

(3) Saîd bin Cübeyr Hazretlerine göre maksat kendi öz kızlan de
ğil, kavminin kızlarıdır. Onları kendisine nisbet etmesi her peygam
berin, kendi kavminin manevî babası hükmünde olmasındandır. Esa
sen Lût aleyhisselâmın ancak iki kızı vardır (Haazin).

(4) Eyke, çalılık demektir. Çalılıkta yaşayan Eykeliler, Şuayb aley- 
hisselâmın kavmi idiler.

(5) Bu hüküm, kıhç âyeti ile nesh edilmiştir.
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91— Onlar ki, kitaplarını kısım kısım ayırmışlardı (bir kısmı
na inanıyor; bir kısmına da inanmıyorlardı).

92, 93— Rabbin hakkı için! Biz onların hepsini yapmakta ol
dukları işlerden muhakkak mesul tutacağız.

94— Şimdi sen, emrolunduğun şeyi kafalarına çatlat (tebliği 
açıktan açığa yap) ve müşriklere aldırma! (6).

95— Herhalde biz, seninle alay edenlerin hakkından geliriz.

96— Onlar ki, Allah'la beraber başka bir ilâh tanırlar. Ama 
yakında (başlarına ne geleceğini) öğrenirler.

97— Celâlim hakkı için! Biz biliyoruz ki, onların söyledikle

rinden göğsün cidden daralıyor.

98— O halde, Rabbine hamd 
ile teşbih et! Ve secdeye kapa
nanlardan ol.

99— Sana ölüm gelinceye ka
dar da Rabbine ibadet et.

(Sûre: 16)

EN-NAHL SÛRESİ

Mekke devrinde inen sûreler
dendir. 128 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan Al
lah’ın adı ile.

1— Allah’ın emri (1) (kıyamet) 
geldi demektir. Binaenaleyh onu 
acele istemeyin. Allah, müşrikle
rin koştukları ortaklardan münez
zehtir; yücedir.

2— Kendi emri ile 
kullarından dilediği
ne melâikeyi (Ceb
rail’i) vahy ile indiri
yor da buyuruyor 
ki: “ Kâfirlere sonla
rının fena olacağını 
haber vererek ihtar
da bulunun: Ben
den başka hiçbir 
ilâh yoktur: O halde 
benden korkun!’ ’ .

3— Allah, gökleri 
ve yeri hak ile yarat
tı. O, kâfirlerin koştukları ortaklar
dan çok yücedir.

4— insanı bir meniden yarattı. 
(Kemale erince) bir de bakarsın 
ki apaçık (konuşan) bir mücade
leci kesilmiş! (Bu çürümüş ke
mikleri kim diriltir? demiş).

5— Hayvanları da yarattı. Sizin 
için onlarda ısıtacak yünler ve bir
takım faydalar vardır. Hem onlar
dan (etlerinden) yersiniz.

6— Akşam getirirken, sabah
leyin salarken, onlarda sizin için 
bir zevk ve güzellik vardır.

( 6 ) Bu hüküm, cihad farz olmazdan 
önce idi.

(1) Emirden maksat, mü’minlerin 
selâmeti, kâfirlerin felâketi saatidir. 
Yani kıyamettir.
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7— Yüklerinizi de yüklenir; 
nefislerinizin yarısını harcama
dan varamayacağınız yerlere 
götürürler. Şüphesiz ki Rabbi- 
niz size çok şefkatli, çok mer
hametlidir.

8— Hem binesiniz diye 
hem de ziynet olarak atları, ka
tırları ve eşekleri yarattı. Ve 
(otomobil, uçak gibi) bileme
yeceğiniz daha neler yarata
cak!

9— Yolu doğrultmak da Al
lah’a aittir. Ondan eğri olan da 
var. Mamafih Allah dilese, he
pinizi hidâyete erdirirdi.

10— Gökten su indiren O’- 
dur. Sizin için ondan içme su
yu vardır. Yine ondan ağaçlık 
biter ki, içinde hayvanlarınızı 
otlatırsınız.

11— O su ile size ekin, zey
tin, hurmalıklar, üzümler ve 
türlüsünden meyveler bitirir. 
Elbette bunda düşünen bir ka
vim için ibret vardır.

12— Hem sizin için geceyi, 
gündüzü, güneşi ve ay’ı tes

hir buyurdu. Bütün yıldızlar da O’nun emrine bağlıdır. El
bette bunda aklı olan bir kavim için ibretler vardır.

13— Yeryüzünde muhtelif renklerde yarattığı şeyleri de 
hep sizin istifadenize vermiştir. Elbette bunda düşünen bir 
kavim için bir ibret vardır.

14— Denizden taze et (balık) yiyesiniz ve içinden takı
nacağınız bir ziynet (inci, mercan) çıkarasınız, diye deni
zi hizmetinize veren de O’dur. Gemilerin denizde suyu ya
rarak gittiklerini görürsün. Bunu bir de Allah’ın fazlından 
nasip arayasınız diye yaptı. Olur ki şükredersiniz.
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15— Hem yeryüzüne sabit dağlar koydu ki, sizi salla
masın. Bir de nehirler ve yollar yarattı ki, yolunuzu bula
sınız.

sini bilir.
20— Onların Allah’ı bırakıp 

da yalvardıkları putlar ise, hiç
bir şey yaratamazlar. Onlar 
kendileri yaratılırlar.

21— Onlar ölülerdir, diriler 
değildir. Halkın ne zaman di
rileceklerini de bilmezler.

22— Sizin ilâhınız tek bir 
İlâhtır. Ama âhirete iman et
meyenlerin kalbleri bunu inkâr 
eder. Onlar büyüklük ta ş ı
yanlardır.

23— Hiç şüphe yok ki Al
lah, onların gizlediklerini de, 
açıkladıklarını da bilir. Doğru
su O, büyüklük taslayanları 
sevmez.

24— O kâfirlere,“ Rabbiniz 
size ne indirdi?”  diye sorul
duğu vakit, “ Eskilerin masal
larını”  derler.

25— Şunun için ki: “ Kıya
met gününde, kendi günahla
rını tamamen yüklendikten 
başka, bilgisizlikleri yüzünden 
saptırdıkları kimselerin günah
larından bir kısmını da yükle
neceklerdir. Bak onların yük
lenecekleri şey ne kötüdür!

16— Daha nice alâmetler!.. Yıldızdar) ile onlar yollarını 
doğrulturlar.

17— Hiç yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Düşünmez 
misiniz siz?

18— Allah’ın nimetlerini saysanız (kabil değil) sayamaz
sınız. Muhakkak Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.

19— Hem Allah, neyi gizli tutar, neyi açıklarsanız hep-

26— Evet, onlardan önce
kiler hileler kurmuşlardı. Ama 
Allah, kurdukları binalara 
(kudretiyle) temellerinden gel
di de, çatı, tepelerinden üzer
lerine çöktü. Ve azap, onlara 
farkına varmadıkları yerden 
geldi.
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27— Sonra kıyamet günü, 
Allah, on lan rezil edecek ve 
“ Hani sizin haklarında imü’- 
minlerle) husûmet yaptığınız 
ortaklarım?” buyuracak. Ken
dilerine ilim verilenler (pey
gamberlerle mü’minler), 
"Gerçekten bugün rezillik ve 
kötülük, kâfirler üzerinedir.” 
diyeceklerdir.

28— Melekler, kendilerine 
zulmedenlerin canlarını ala
cakları zaman onlar, “ Biz, hiç
bir fenalık yapmazdık!” (diye
rek) teslim olurlar. Hayır! Şüp
hesiz ki Allah, sizin neler yap
makta olduğunuzu çok iyi bi
lir.

29— O halde, haydi ebedî 
kalmak üzere cehennem kapı
larından girin bakalım! Bak bü- 
yüklenenlerin yeri ne kötü
dür!..

30— Takva sahiplerine ise, 
“ Rabbiniz size ne indirdi?” 
denildiğinde, “ Hayır!”  derler. 
Bu dünyada iyilik yapanlar 
için, güzel bir mükâfat vardır. 
Ama âhiret yurdu daha hayır
lıdır. Şu takvâ sahiplerinin yur
du ne de güzeldir!..

31—  0  yurt, Adn cennetle
ridir ki oraya girecekler. Altla
rında ırmaklar akmakta. Onlar 
için, orada her istedikleri var
dır. işte Allah, takvâ sahipleri

ni böyle mükâfatlandırır.
32— Onlar öyle kimselerdir ki, melekler canlarını terte

miz oldukları halde alırlar. “ Selâm size! Yapmış olduğu
nuz güzel ameller sebebiyle buyurun cennete” derler.

33— O kâfirler, ancak kendilerine meleklerin gelmesi
ni veya Rabbinin (azap) emrinin gelmesini beklerler. On
lardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Ama Allah onlara 
zulmetmedi. Lâkin, onlar kendilerine zulmediyorlardı.

34— Onun için, yaptıklarının fenalıkları başlarında pat
ladı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşatıverdi.
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35— Bir de müşrikler dediler ki: “ Eğer Allah dileseydi, 
ne biz, ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmaz- 
dık; ve onsuz hiçbir şeyi haram kılmazdık!” . Onlardan ön
cekiler de böyle yaptılar. Peygamberin üzerinde açıkça bir 
tebliğden başka bir husus var mıdır?

36— Celâlim hakkı için! Biz, her ümmete, “ Allah’a iba
det edin. Putlara tapmaktan sakının!”  diye bir peygam
ber gönderdik. Ama içlerinden bir kısmına Allah hidâyet 
verdi, bir kısmına da sapıklık hak (sabit) oldu. Şimdi yer
yüzünde bir gezin de bakın. Peygamberleri yalanlayanla

rın sonu nice olmuş!

37— Sen, onların hidâyet 
bulmalarına çok istekliysen 
(de bunu yapamazsın), her
halde Allah dalâlette bırakaca
ğı kimselere hidâyet vermez. 
Onların hiçbir yardımcıları da 
yoktur.

38— “ Allah, ölen kimseyi 
diriltmez.”  diye var kuvvetle
riyle Allah’a yemin ettiler. Ha
yır, (diriltecek!) bu, O nun 
üzerinde hak bir va’ddir. Lâkin 
insanların çoğu bilmezler.

39— (Diriltecek) ki, onlara 
ihtilâf ettikleri hakkı anlatsın ve 
küfredenler, kendilerinin ya
lancılar olduklarını bilsinler.

40— Biz bir şeyin olmasını 
dilersek, ona sözümüz sade
ce “ Ol!”  demek olur, o da olu
verir.

41— Kendilerine zulüm ya
pıldıktan sonra Allah yolunda 
hicret edenleri, biz dünyada 
mutlaka güzel bir şekilde yer
leştiririz. Ama bilseler, âhiret 
ecri herhalde daha büyüktür.

42— Onlar ki, sabretmişler- 
dir ve ancak Rablerine tevek
kül ederler (2).

(2) Bu iki âyette bildirildiğine gö
re, Resûlullah (s.a.v.) ile birlikte sa- 
habilere, Kureyşlilerin zulmü yüzün
den Mekke-i M ükerreme'den  
Medine-i Münevvere'ye hicret eden 
Müslümanlardır. Gerçekten bunlar 
Mekke-i M ükerreme’de malını- 
mülkünü, çoluk-çocuğunu bırakarak 
sırf Allah rızası için Medine’ye hic
ret etmişlerdir.
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43— Senden önce de, ken
dilerine vahyettiğimiz birtakım 
erkeklerden başkasını pey
gamber göndermedik. Eğer 
bilmiyorsanız, ehl-i zikre so
run.

44— (Onları) mucizelerle, 
kitaplarla gönderdik. Sana da 
Kur’ân’ı indirdik ki, kendileri
ne indirileni insanlara anlata
sın. Ola ki düşünürler.

45— Yoksa kötülük tuzak
larını kuranlar, Allah’ın kendi
lerini yere geçirmesinden ya
hut hâtır-ı hayallerine gelme
yen bir taraftan başlarına azap 
inmesinden emin mi oldular?

46— Yahut gezip dolaşırlar
ken azabın kendilerini yakala-

yıverm esinden 
emin mi oldular? 
Onlar, (Allah’ı) 
âciz bırakıcı değil
lerdir.

47— Yahut 
kendilerini azar 
azar yakalayıp he
lak etmesinden 
emin mi oldular? 
Demek ki Rabbi- 
niz çok şefkatli, 
çok merhametli
dir.

48— Ya Allah’
ın yarattığı (ağaç 
gibi) bir şeye bak
madılar mı? Onla
rın gölgeleri bile 
zelilâne Allah’a 
secde edici olarak 
sağa sola döner 
durur.

49— Göklerde 
ve yerde ne varsa canlı olsun, 
melek olsun yalnız Allah’a 
secde ederler. Hem o melek
ler kibirlenmezler (3).

50— Üzerlerinde hâkim 
olan Rablerinden korkarlar ve 
emrolundukları şeyleri yapar
lar.

51— Allah da, “ İki ilâh tut

mayın! O, ancak Bir ilâhdır ve yalnız benden korkun!’’ 
buyurmuştur.

52— Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Din de da
ima O’nundur. Böyle iken siz Allah’dan başkasından mı 
korkuyorsunuz?

53— Sizdeki (her) nimet Allah’dandır. Sonra size bir za
rar dokunduğunda hep O’na yalvarır yakarırsınız.

54— Sonra Allah, bu zararı sizden giderdiği vakit, bir 
de bakarsınız ki, içinizden bir fırka Rablerine ortak 
koşuyorlar.

(3) Dikkat! Secde âyetidir.
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55— Bunu, kendilerine verdiğimiz nimete nankörlük et
mek için yaparlar. Şimdi zevk edin bakalım. Fakat yakın
da bileceksiniz!

56— Bir de müşrikler, kendilerine verdiğimiz azıklardan 
hiçbir şey bilmeyen (put) lara hisse ayırıyorlar. Allah'a ye
min olsun ki, siz, bu yaptığınız iftiralardan (bize bunu Al
lah emretti demenizden) mutlaka mesûl olacaksınız.

58— Halbuki onlardan biri, 
kız çocuğu ile müjdelenirse, 
öfkesinden yüzü simsiyah ke
siliyor.

59— Verilen müjdenin kötü 
tesiriyle (utanıp) kavminden 
gizleniyor (ve düşünüyor). O
çocuğu, hakarete katlanarak 
tutsun mu? Yoksa toprağa mı 
gömsün! Bak, ne fena hüküm 
veriyorlar!..

60— Kötülük sıfatı âhirete 
inanmayanlar içindir (4). En 
yüksek sıfat ise Allah’ındır. 
(Bu sıfat tek ilâh oluşudur).
Güçlü ve hikmet sahibi ancak 
O’dur.

61— Eğer Allah, insanları 
zulümleri yüzünden hesaba 
çekiverseydi, yeryüzünde kı
mıldayan tek bir canlı bırak
mazdı. Lâkin onları mukadder 
bir zamana kadar erteler. 
Ecelleri geldi mi, bir an ne geri 
bırakılırlar, ne de öne alınırlar.

62— Hem Allah'a kendile
rinin hoşlanmadıklarını (kızla
rı) isnat ediyorlar, hem de dil
leri kendilerine yalan söylüyor: 
En güzel âkibet (cennet) on- 
larınmış! Muhakkak ki, onlar 
için ateş vardır. Hem ona en 
önde gideceklerdir!..

63— Allah'a yemin olsun ki, 
biz, senden önce birçok üm
metlere peygamber gönderdik 
de şeytan onlara amellerini 
ziynetli gösterdi. Bugün de 
onların velîsi odur. Ama acıklı 
azap da onlar içindir.

64— Biz bu kitabı sana an
cak ihtilâf ettikleri şeyleri onla
ra beyan edesin ve iman ede
ceklere bir hidâyet, bir rahmet 
olsun diye indirdik.

57— Allah’a kızları mal ediyorlar. Hâşâ! O, bundan mü
nezzehidir. Kendilerine de canlarının istediği oğlan çocuk
larını!..

[4] Bu sıfat, kız çocuklarını diri diri 
mezara gömmeleridir. Halbuki evlen
mek için onlara muhtaç bulunmak
tadırlar.
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65— Allah gökten bir su in
dirdi de onunla arzı, ölümün
den sonra diriltti (kurumuşken 
yeşertti). Şüphesiz bunda, 
dinleyen bir kavim için ibret 
vardır.

66— Gerçekten sizin için 
sağmal hayvanlarda da ibret 
vardır. Size, onların karınların
daki işkembe pisliği ile kan 
arasından halis bir süt içiriyo
ruz ki, içenlerin boğazlarından 
kolaylıkla geçiyor (iki pislik 
arasından geçtiği halde, hiç 
birinden bir koku, renk veya 
tad karışmıyor).

67— Hurmalıklann ve üzüm 
bağlarının meyvelerinden de 
hem içki, hem güzel bir rızık 
elde ediyorsunuz. Muhakkak 
bunda aklı olan bir kavim için 
ibret vardır (5).

68— Rabbin, balansına da, 
“ Dağlardan, ağaçlardan ve 
(insanların kuracakları) çar
daklardan kendine evler (ko
vanlar) yap! (6).

69— Sonra bütün meyve
lerden ye! (Mer’a aramak 
için) Rabbinin sana müyesser 
kıldığı yaylım yollarına git’ ’ di
ye ilham etti. Arıların karınla
rından muhtelif renklerde şer
bet (bal) çıkar ki, onda insan
lar için şifa vardır. Şüphesiz 
bunda, düşünen bir kavim için 
mutlaka ibret vardır.

70— Sizi Allah yarattı, son
ra da sizi O öldürecektir. Siz
den bazınız da en aşağılık 
ömüre kadar vardırılır ki, biraz 
ilimden sonra, hiçbir şey bil
mez olsun. Şüphesiz Allah, 
her şeyi çok iyi bilir ve tam 
kudret sahibidir.

71— Allah rızık hususunda 
da bazınızı, bazınızdan üstün 
tuttu. Ama üstün tutulanlar, n- 
zıklarını elleri altındaki kölele
rine vermiyorlar ki, rızıkta hep
si müsavi olsunlar. (Yani in
sanlar mallarına kölelerini bi

le ortak etmezler. O halde Allah’ın kullarından bazıları
nı O’na nasıl şerik sayabiliyorlar!) Şimdi Allah’ın nimeti
ni mi inkâr ediyorlar?

72— Allah, size kendinizden eşler yarattı. Zevceleriniz
den de, sizin için, oğujlar ve torunlar yarattı. Size temiz 
şeylerden nzık verdi. Öyleyken, bâtıla inanıyorlar da Al
lah’ın nimetini onlar mı inkâr ediyorlar?

(5) Bu âyet-i kerime, içkinin kesin olarak haram kdmmasından ön
ce indirilmiştir. Daha sonra Mâide sûresinin 90. âyet-i kerimesiyle nesh 
olunmuştur.

(6) Ayet-i kerimede Allah'ın arıya vahyetmesi demek, arının ilham 
ile hareketini gösterir.
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73— Müşrikler, Allah’ı bırakıp kendilerine ne göklerden, 
ne yerden hiçbir rızık vermeye malik olmayan ve buna 
güçleri yetmeyen şeylere (putlara) tapıyorlar.

74— O halde Allah’a benzerler koşmaya kalkmayın! 
(O’na ortaklar tanımayın!). Çünkü Allah bilir; siz bilmez
siniz.

75— Allah, şöyle bir mesel irad etti: Hiçbir tasarrufa gü
cü yetmeyen elâlemin malı bir köle, bir de tarafımızdan 
kendisine güzel bir rızık verdiğimiz ve bundan gizli, aşi
kâr infak eden bir kimse var. Hiç bunlar bir olur mu? (Kö

le, putlara; İntak eden kimse 
de, Allah’a misaldir). Hamd 
Allah’a mahsustur. Ama onla
rın çoğu bilmezler.

76— Allah iki adamı da mi
sal getirdi: Bunlardan biri dil
sizdir, hiçbir şeye gücü yet
mez. Sade sahibine bir yüktür. 
Onu nereye gönderse bir ha
yır getirmez. Hiç bu, adaletle 
emreden ve doğru yolda olan 
bir kimseye müsavi olur mu?

77— Bütün göklerle yerin 
gaybı(nı bilmek) de Allah’a 
mahsustur. Kıyamet meselesi 
ise, ancak göz kırpma gibi, ya
hut daha yakın bir şeydir. 
Şüphesiz Allah her şeye kaa- 
dirdir.

78— Allah, sizi analarınızın 
karınlarından öyle bir halde çı
kardı ki, hiçbir şey bilmiyordu
nuz. Size kulaklar, gözler ve 
kalbler verdi ki, şükredesiniz.

79— Gök boşluğunda mu- 
sahhar kuşlara bakmadılar 
mı? Onları Allah'dan başka tu
tan yoktur. Elbette bunda, 
iman eden bir kavme birçok 
ibretler vardır.
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80— Allah, size evleriniz
den barınak yaptı. Sizin için 
gerek göç gününüzde, gerek 
ikametiniz gününde, davar 
derilerinden taşımak için ha
fif bulduğunuz birtakım evler 
(çadırlar) ve yünlerinden, 
yapağılarından, kıllarından 
bir zamana kadar (elbise, 
halı ve kilim gibi) eşya ve ti
caret malı yarattı.

81 — Allah, yarattığı şeyler
den size gölgeler yaptı, si
ze dağlardan siperler yaptı. 
Sizi hararetten koruyacak gi
yecekler, harpte sizi koruya
cak (madenî) giyecekler 
(zırhlı giyim eşyası) yaptı. 
Böylece üzerinizde olan ni
metini tamamlar ki, (ey Mek- 
keliler) Müslüman olasınız.

82— Buna karşı eğer yine 
yüz çevirirlerse, artık senin 
üzerine düşen yalnız açık bir 
tebliğdir (7).

83— Allah’ın nimetini ta
nırlar, sonra onu inkâr eder
ler. Onların çoğu kâfirlerdir.

84— Bir gün gelecek ki, 
her ümmetten bir şâhid gön
dereceğiz. Sonra küfreden
lere ne izin verilecek, ne de 
onlardan tarziye istenecek.

85— O zulmedenler azabı 
görünce, artık bu azap kendi
lerinden ne hafifletilecek, ne 
de onlara mühlet verilecektir.

86— Allah’a ortak tanıyanlar, şeriklerini gördükleri va
kit, “ Ey Rabbimiz! İşte seni bırakıp da kendilerinetaptığı- 
mız şeriklerimiz bunlardır!’ ’ diyecekler. Onlar da 
kendilerine şu lâfı atacaklar: “ Muhakkak siz yalancılarsı
nız!” .

87— Ve o gün zalimler, Allah’ın hükmüne teslim ola
caklar; uydurdukları şeyler kendilerini bırakıp gidecekler
dir.

(7) Bu âyet, Kıtâl âyetinden önce inmiş bulunmaktadır.
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88— Küfredenler ve (insanları) Allah’ın yolundan çevi
renler var ya, başkalarını da ifsad ettikleri cihetle onların 
çektikleri, azap üstüne azabı artırdık.

89— O kıyamet günü, her ümmet içinden kendilerinin 
üzerine birer şahid göndereceğiz. Seni de bunların (yani 
kavminin) üzerine şâhid getireceğiz. Sana bu kitabı (Kur’- 
ân’ı), her şeyi beyan etmek için; bir hidâyet, bir rahmet 
ve mü'minlere bir müjde olarak indirdik.

90— Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği ve akrabaya ver
meyi emrediyor. Zinayı, fenalıkları ve insanlara zulüm yap

mayı da yasak ediyor. Size 
böylece öğüt veriyor ki, dinle
yip tutasınız (8).

91— Karşılıklı 
sözleşme yaptığı
nız zaman Allah’
ın ahdini (verdiği
niz sözü) tutun ve 
yeminleri sağlama 
bağladıktan sonra 
onları bozmayın!
(Nasıl olur ki) Al
lah’ı üzerinize ke
fil kılmıştınız. Şüp
hesiz Allah, ne ya
parsanız tama
men bilir.

92— Bir ümmet diğer bir 
ümmetten daha fazladır, diye 
yeminlerinizi aranızda hile ve
silesi yapmayın; o ipliğini kuv
vetle büktükten sonra tekrar 
söken (kadın) gibi olmayın! 
(Vaktiyle Mekke’de böyle ya
pan ahmak bir kadın varmış). 
Allah, sizi bununla sadece im
tihan eder. Hakkında ihtilâf et
mekte olduğunuz şeyi ise o kı
yamet günü size mutlaka açık
layacaktır.

93— Allah dileseydi, elbet
te sizi bir tek ümmet yapardı. 
Lâkin Allah, dilediğini saptırır, 
dilediğine de hidâyet eder. Siz 
yapmakta olduğunuz şeyler
den ileride muhakkak sorum
lu olacaksınız.

(8) İbni Mes’ud (r.a.) ten rivayet 
edildiğine göre, Kur’ân-ı Kerim'de 
hayrı, şerri en derli toplu anlatan 
âyet budur.
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94— Yeminlerinizi, aranızda 
bir fesad vesilesi yapmayın ki, 
sonra sağlam basmışken ayak 
kayar da, Allah yolundan sap
tığınız için (dünyada) fena bir 
acı tadarsınız. (Ahirette de) si
ze büyük bir azap olur.

95— Allah’ın ahdini az bir 
bedelle değişmeyin. Eğer bilir
seniz sizin için, Allah katında
ki Csevab) daha hayırlıdır.

96— Sizin yanınızdaki tüke
nir, Allah katındaki ise bakîdir. 
Biz elbette o sabredenlere, 
yaptıkları amelin daha güzeli 
ile mükâfatlarını vereceğiz.

97— Erkek ve kadından, 
her kim mü’min olarak yararlı 
bir iş yaparsa, biz ona muhak
kak güzel bir hayat yaşatırız ve 
işlemekte oldukları amellerin 
daha güzeli ile mükâfatlarını 
mutlaka vereceğiz.

98— Kur’ân okuyacağın 
vakit, (evvelâ) o kovulmuş 
şeytandan Allah’a sığın! (Eû- 
zü çek!).

99— Hakikat bu ki, iman 
edip de Rablerine gönül bağ

layanlar üzerinde onun bir tesallutu yoktur.
100—  Onun hâkimiyeti, ancak onu velî edinenler, bir 

de Allah’a şirk koşanlar üzerindedir.
101— Biz, bir âyetin yerine, başka bir âyeti değiştirdi

ğimiz vakit —Allah ne İndirdiğini pekâlâ bilirken— o kâfir
ler, “ Sen, ancak bir iftiracısın!’’ dediler. Hayır! Onların ço
ğu bilmezler.

102— Onlara de ki: “ Onu, Rabbinden (hikmet-i) hak 
ile Cebrâil indirdi ki, iman edenlere sebat versin ve Müs- 
lümanlara bir hidâyet, bir müjde olsun!
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103— Yemin olsun ki biz onların, “ Kur’ân’ı ona mutla
ka bir insan öğretiyor!”  dediklerini biliyoruz. Kendisine nis- 
bet edecekleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur’ân ise, ga
yet açık Arabcadır (onu bir yabancı nasıl öğretebilir?).

104— Allah’ın âyetlerine iman etmeyenleri, şüphe yok 
ki Allah hidâyete erdirmez. Onlar için acıklı bir azap var
dır.

105— Yalanı, ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlar 
uydurur ve yalancılann tâ kendileri de onlardır!

106— Kalbi imanla sâkin olduğu halde, (dinden dön

meye) ikrah olunanlar müs
tesna! Her kim imanından 
sonra Allah’ı inkâr edip küfre 
gönül verirse, bu gibiler üze
rine Allah’dan bir gadap iner 
ve onlara büyük bir azap var
dır (9).

107— Sebebi şudur: Bun
lar, dünya hayatını âhiret üze
rine tercih edip sevmişlerdir. 
Allah da kâfirler gürûhunu hi
dâyete erdirmez.

108— Bunlar, o kimselerdir 
ki, Allah, kalblerine, kulakları
na ve gözlerine mühür vur
muştur. Bunlar, gaafillerin tâ 
kendileridir.

109— Şüphe yok bunlar, 
âhirette ziyan edenlerin tâ 
kendileri olacaktır.

110— Sonra şüphesiz ki 
Rabbin, eziyete mübtelâ olma- 
lannın arkasından hicret eden
ler, sonra savaşıp sabreden
ler lehine (yardım edici) dir. 
Muhakkak senin Rabbin bun
ların ardından da çok bağışla
yıcı, çok esirgeyicidir.

(9) Kureyş kâfirleri Ammar (r.a.) 
ile babası Yasir (r.a.) ve annesi Sü- 
meyye’yi (r.a.) dinlerinden döndür
mek için zorlamışlardı. Onlar, buna 
rıza göstermedikleri için Sümeyye’- 
yi (r.a.) iki devenin araşma bağlayıp 
onları aksi istikametlere sürmek su
retiyle parçaladılar. Yasir'i (r.a.) de 
çeşitli işkencelerle öldürdüler. Am- 
mar’ı da Meymûne kuyusuna attılar. 
Suda boğulmak üzereyken, dili ile kâ
firlere onların istedikleri yolda uy
sallık gösterdi. Bu suretle hayatını 
kurtardı. İşte bu âyet-i celile kalbi ile 
tasdik ettiği halde diK ile tehdit kar
şısında hayatını kurtarmak için on
ların tekliflerini kabul eder görün
mekte müsaade-i şer’iyye olduğuna 
delildir.
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111— Hatırla ki o kıyamet 
günü, herkes kendi nefsi için 
mücadele ederek gelecek ve 
herkese yaptığı işin karşılığı 
tam olarak ödenecek. Hiç bi
rine zulüm edilmeyecektir.

112— Allah bir şehri (Mek
ke’yi) misâl yaptı ki, emniyet 
ve huzur içindeydi. Her yer
den nzkı bol bol geliyordu. 
Derken (halkı) Allah'ın nimet
lerine nankörlük etti. Allah da 
onlara yaptıklarından dolayı, 
açlık ve korku libasını taddır- 
dı.

113— Yemin olsun ki, on
lara kendilerinden bir peygam
ber geldi de onu yalanladılar. 
Bunun üzerine onlar zulüm 
ederlerken azap kendilerini ya
kalayıverdi.

114— Onun için siz, Allah’
ın size verdiği rızıklardan he
lâl, hoş olarak yeyin de, eğer 
Allah’a kulluk ediyorsanız, O'- 
nun nimetlerine şükredin!

115— O, size, ancak leşi, 
kanı, domuz etini, bir de Al
lah'dan başkası adına kesilen 
hayvanı haram kıldı. (Mamafih 
kim bunlardan yemeye) muz- 
tar kalırsa, saldırmaksızın ve 
(zaruret miktarını) aşmamak 
şartıyla (yiyebilir). Şüphesiz 
Allah, çok bağışlayıcı, çok 
esirgeyicidir.

116— Sadece dilinizin ya
lan olarak vasfettiği bir şeye 
“ Şu helâldır, bu haramdır.”  
demeyin ki, yalanı Allah’a ifti
ra etmiş olursunuz. Şüphesiz 
Allah’a yalan iftira edenler as-

lâ felah bulmazlar (10).
117— Onlar için (dünyada) az bir istifade, (âhirette ise)

acıklı bir azap vardır.
118— Biz sana anlattığımız şeyleri (11) Yahûdilere da

ha önce haram kıldık. (Böyle yapmakla biz), onlara zul
metmedik. Lâkin onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.

(10) Bu âyet-i kerimede Allah'ın helâl kıldığı şeylere haram, haram 
kddığı şeylere helâl itikat etmenin haram olduğunu itikat etmektedir. 
Aynı zamanda inşam imandan çıkarır.

(11) Sûre-i Enam 146'ya hakiniz.
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119— Sonra, şüphe yok ki senin Rabbin, cahillik se
bebiyle bir kötülük işleyen, arkasından tevbe edip kendi
ni düzelten kimseleri (n hatalarını bağışlar). Hakikat se
nin Rabbin, bu (tevbe) nin arkasından çok bağışlayıcı, çok 
esirgeyicidir.

120— Muhakkak İbrâhim, Allah’a itâat eden ve hakka 
yönelen (başlı başına) bir ümmetti (önderdi). O hiçbir za
man müşriklerden olmamıştı.

121— Allah’ın nimetlerine şükrediciydi. (Allah) onu seç
miş; ve doğru yola hidâyet buyurmuştu.

122— Biz, dünyada ona bir 
hasene (güzel bir nam) ver
dik. Muhakkak ki o, âhirette 
de iyilerdendir.

123—  Sonra sana, “ Doğru 
yola yönelerek İbrahim’in dini
ne uy! O hiçbir zaman müşrik
lerden olmadı.’ ’ diye vahyettik.

124— Cumartesi tatili an
cak onda ihtilâf edenlere (Ya- 
hûdilere farz) kılındı. Elbette 
Rabbin, kıyamet gününde on- 
lann ihtilâf edip durdukları şey
ler hakkında, aralarında hük
münü verecektir.

125— Rabbinin yoluna, 
hikmetle ve güzel nasihatla 
davet et. Onlarla, en güzel bir 
suretle, mücadele yap! Şüphe 
yok ki Rabbin, O, yolundan 
sapanı en iyi bilendir. Hidâye
te erenleri en iyi bilen de O’- 
dur (12).

126— Eğer bir ceza ver
mek isterseniz, size yapılanın 
misliyle verin. Ama sabreder
seniz, and olsun ki, bu mutla
ka sabredenler için daha ha
yırlıdır.

127— Sabret. Senin sabrın 
da ancak Allah’ın yardımı ile
dir. Ve onlara karşı mahzun ol
ma. Yaptıkları hileden telâşa 
da düşme.

128— Gerçekten Allah, tak- 
vâ sahipleriyle ve iyilik eden
lerle beraberdir.

(12) Bu emir, Harp âyeti gelmez
den önce idi.
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(Sûre: 17)

EL-İSRA SÛRESİ

Mekke devrinde 
inen sûrelerdendir. 

111 âyettir.

Rahmân ve Rahim 
olan Allah’ın 

adı ile

1 — (Her türlü 
noksanlıktan) mü
nezzeh bulunan 
(Allah), kulunu 

(Muhammed s.a.v.’i) geceleyin 
(Mekke’deki) Mescid-i Haram 
dan alıp, kendisine birtakım 
âyetler gösterelim diye; etrafını 
mübarek kıldığımız Mescid-i Ak- 
sâ'ya götürdü. Çünkü işiten, bi
len O dur (yani peygamberinin 
bütün hallerini O bilir).

2— Biz, Mûsa'ya da kitap ver
dik ve “ Benden başka vekil 
edinmeyin" diye, onu isrâil oğul
larına bir hidâyet rehberi yaptık.

3— Ey Nûh ile beraber gemi
ye yüklediğimiz kimselerin soyun
dan gelenler! Şüphesiz Nûh, çok 
şükreden bir kul idi.

4— Biz, isrâil oğullarına Tev
rat’ta şunu hükmettik: “ Yeryü
zünde (Şam tarafında) siz, mu
hakkak iki defa fesad çıkaracak
sınız (iki peygamber öldürecek
siniz) ve muhakkak büyük bir az
gınlıkla taşacaksınız!

5— Birincisinin vadesi geldiği 
zaman üzerinize çok kuvvetli ve 
şiddetli birtakım kullarımızı gön
dereceğiz de, onlar tâ evlerin ara
larına girip araştıracaklar. Bu, 
kuvveden fiile çıkarılmış bir va’d 
oldu (1).

6— Sonra size, tekrar onların 
üzerine devleti iade edeceğiz ve 
size mallarla, oğullarla imdat ve
receğiz. Cemiyetinizi de öncekin
den daha fazla çoğaltacağız.

7— Ve eğer(tâat yaparak) iyi
lik ederseniz, kendinize iyilik et
miş olursunuz (çünkü sevabı sî
zedir). Yok, kötülük ederseniz, o 
da kendinizedir. Artık sonraki fe
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sadınızın vadesi gelince, sizin yüzlerinizi kara etsinler; birinci 
defa girdikleri gibi yine Beyt-i Makdis’e girsinler ve her istilâ et
tikleri yeri mahvededursunlar diye, onları üzerinize musallat 
edeceğiz’ ’ dedik (2).

(1) Yahudiler birinci fesadda Zekeriyyâ aleyhisselâmı öldürdüler. 
Allah da onların üzerlerine, ordusu ile Câlût’u gönderdi. Bunlar, Ya- 
hudileri öldürdüler, çocuklarım esir ettiler ve Beyt-i Makdis’i yıktı
lar.

(2) Yahudiler ikinci fesadda Yahya aleyhisselâmı öldürdüler. Allah 
da onların üzerlerine Buhtunnassar'ı göndermiş, o da binlerce Ya- 
hudiyi öldürmüş; çocuklarım esir almış, Beyt-i Makdis’i harap etmiş
tir.
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8— (Yine Tevrât’ta şöyle buyurmuştuk): “ Olur ki (bu 
ikinci fesaddan sonra tevbe edersiniz de), Rabbiniz si
ze merhamet eder. Ama tekrar fesada dönerseniz, biz de 
(cezaya) döneriz. Biz, cehennemi, kâfirler için bir zindan 
yaptık’ ’ (3).

9— Gerçekten bu Kur’ân, insanları en doğru yola iletir 
ve yararlı işler yapan mü’minlere, kendileri için büyük bir 
mükâfat olduğunu müjdeler.

10— Âhirete iman etmeyenlere de, acıklı bir azap ha
zırladığımızı haber verir.

11— İnsan (sıkılınca), hayra dua eder gibi, şerre dua

eder (kendi zararına duada 
bulunur). Zaten insan çok 
acelecidir.

12— Biz, gece ile gündüzü 
(kudretimize) iki alâmet yap
tık. Sonra gece alâmetini silip 
(giderip), Rabbinizden (geçim 
için) bir lütuf aramanız ve yıl
ların sayısını, vakitlerin hesa
bını bilmeniz için gündüzün 
alâmetini aydınlık yaptık. Biz, 
her şeyi yerli yerince beyan 
ettik.

13— Her insanın kuşunu 
(amelini) boynuna astık. Kıya
met günü onun için bir kitap 
çıkaracağız ki, ona açılmış ola
rak kavuşacaktır.

14— (Kendisine), “ Oku ki
tabını! Hesaba çekici olarak 
bugün nefsin sana yeter!’ ’ 
(denilecektir).

15— Kim doğru yolda gi
derse sırf kendi lehine gider. 
Kim de sapıklık ederse, ancak 
kendi aleyhine eder. Hiçbir 
suçlu, başkasının günah yü
künü yüklenmez. Biz, pey
gamber göndermedikçe kim
seye azap edici değiliz.

16— Bir beldeyi helâk et
mek istediğimiz zaman, o bel
denin şımank başlarına (itaat) 
emrederiz. Onlarsa, orada yol
dan çıkarlar. Artık o belde ce
zayı hak etmiştir. Biz de onu 
nasıl lâzımsa öyle helâk ede
riz!..

17— Biz, Nûh’dan sonra 
nice nesiller helâk etmişizdir!.. 
Kullarının günahlarından Rab- 
binin haberdar olup görmesi 
yeter!

(3) Yahudiler, tekrar fesada dön
müş ve Peygamber Efendimizi yalan
lamışlardır. Allah Teâlâ da üzerleri
ne düşmanlarını musallat kılarak Ku- 
rayza ve Nadir kabilelerini mahvet
miş ve Yahudiler cizyeye bağlanmış
lardır.
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18— Her kim acele (geçen 
dünya) yı isterse, dilediğimiz 
kimseye dilediğimiz kadar pe
şin (dünyalık) veririz. Sonra da 
ona cehennemi tahsis ederiz. 
Yerilmiş ve kovulmuş bir hal
de oraya girer.

19— Kim de mü’min olarak 
âhireti ister ve çalışmasını ona 
göre yaparsa, işte böylelerin 
çalışmaları şükranla karşılanır.

20— Rabbinin ihsanından 
her birine; hem onlara, hem 
bunlara veririz. Rabbinin ihsa
nı yasaklanmış değildir (4).

21— Bak, bir kısmını diğer
lerine nasıl üstün kıldık. Ama 
elbette âhiret, dereceler itiba
riyle de daha büyük, üstünlük 
yönüyle de daha büyüktür.

22— Allah ile beraber baş
ka bir ilâh edinme! Ki kınanmış 
ve kendi başına bırakılmış ola
rak oturup kalırsın.

23— Rabbin kesin olarak 
şunları ferman buyurdu: O’- 
ndan başkasına ibadet etme
yin. Anaya, babaya iyilik edin. 
Şayet onlardan biri yahut her 
ikisi senin yanında ihtiyarlık 
haline yetişirse, sakın onlara 
' “ l i f ! ”  deme ve onları azarla
ma! İkisine de güzel ve yumu
şak söz söyle.

kimseler olursanız, bilin ki O, hiç şüphesiz, çok tevbe 
edenleri bağışlayıcıdır.

24— Onlara acıyarak üzer
lerine tevazu kanatlarını indir 
ve de ki: “ Ey Rabbim! Onlar, 
beni küçükken nasıl terbiye et
tilerse, sen de onlara rahmet 
buyur!” .

25— Rabbiniz, sizin içiniz- 
dekini daha iyi bilir. Eğer siz iyi

26— Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. 
Bununla beraber (malını büsbütün) saçıp savurma.

27— Çünkü israf yapanlar, şeytanların kardeşleridir. 
Şeytan ise, Rabbine karşı çok nankördür.

(4) Bu âyet-i celile herkesin çahşbğınm karşılığını Allah tarafından 
kendisine verileceğini ifade eder. Hayra çalışırsa karşılığında hayır, 
şerre çalışırsa karşılığında mutlaka şer karşılığı kendisine verilecek
tir.
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28— Ve eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti aramak için, 
(yani rızık elime geçsin de veririm diye) o hak sahiplerinden 
yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan, o zaman da kendilerine 
yumuşak söz söyle (elime geçsin de vereceğim de) (5).

29— Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu büsbütün de 
açıp israf etme ki, sonra kınanmış, nâdim bir halde oturup ka
lırsın.

30— Çünkü Rabbin, dilediğine rızkı genişletir, dilediğine da
raltır. Şüphesiz O, kullarının hallerinden haberdardır; her şeyi 
görendir.

31— Bir de fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. On

lara da, size de rızkı biz veririz. 
Muhakkak onları öldürmek, çok 
büyük bir günahtır.

32— Zinaya da yaklaşmayın. 
Çünkü o, pek çirkindir ve kötü bir 
yoldur.

33— Haklı bir sebep olmadık
ça, Allah'ın haram kıldığı cana 
kıymayın. Kim haksızlıkla öldürü
lürse, biz onun velisine muhak
kak bir tasallut hakkı vermişizdir. 
Ama o da cana kıyma işinde ileri 
gitmesin. Çünkü kendisi yardım 
görmüştür (6).

34— Yetimin malına yaklaşma
yın. Ancak rüşdüne erinceye ka
dar en güzel şekilde ola! Bir de 
verdiğiniz sözü yerine getirin. 
Çünkü verilen sözde (n cayana) 
sorumluluk vardır.

35— Ölçtüğünüz zaman, tam 
ölçün. Ve doğru terazi ile tartın. 
Bu, daha hayırlıdır ve netice itiba
riyle daha güzeldir.

36— Hakkında bilgi sahibi ol
madığın bir şeyin ardından gitme. 
Çünkü kulak, göz ve kalb, bütün 
bunlar (işinden) sorulmuş ola
caktır.

37— Hem yeryüzünde kibir ve 
azametle yürüme. Çünkü sen, el
bette yeri yaramazsın, boyca da 
elbet dağlara erişemezsin!

38— Kötü bulunan bu şeyler, 
Rabbin katında sevimsizdir.

(5) Bu âyet-i celile kendisinden bir 
şey isteyen muhtaçlara hiçbir şey ve
remeyecek durumda olsa bile hiç ol
mazsa “Allah bize de, size de bol bol 
hayırh nzıklar versin” gibi tatb ve 
münasip bir dille gönüllerinin alın
ması gerektiği hatırlatılmaktadır.

(6) Bu âyet-i celile meşrû bir sebep 
olmadıkça herhangi bir cana kıyma
nın suret-i katiyyede haram olduğu
nu, öldürülenin de geride kalan ve
lilerinin ancak kısas hakkı, mahkeme 
karan ile bir hak talep edebileceği
ni, aksi halde bugünkü kan davası
na müncer olup, cemiyet niza m ının 
tamamen bozulmasına sebep olaca
ğım beyan ediyor.
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3 9 —  İşte bunlar, Rabbinin sa
na vahy ettiği hikmetlerdendir. 
Sakın Allah’la beraber başka bir 
ilâh tanıma ki, sonra yerilmiş, ko
vulmuş olarak cehenneme atılır
sın.

4 0 —  Yoksa (e y  M ekkeliler!)
Rabbiniz size oğulları tahsis etti 
de, kendisi meleklerden kızlar mı 
edindi? Gerçekten siz çok büyük 
bir söz söylüyorsunuz (7).

4 1 —  And olsun! Biz bu Kur 
an’da türlü türlü misaller verdik 
ki, düşünüp akıllarını başlarına al
sınlar. Halbuki bu, ancak onların 
nefretini artırıyor!

4 2 —  De ki: “Eğer Allah’la be
raber, onların dedikleri gibi ilâh
lar olsaydı, o vakit bu ilâhlar Arş’- 
ın sahibine (harp  etm ek için) 
mutlaka bir yol ararlardı”.

4 3 —  Allah, onların söyledikle
rinden münezzeh, yüce ve çok 
büyüktür.

4 4 —  Yedi gök ile yer ve bun
larda bulunanlar O'nu teşbih 
ederler. Hiçbir şey yoktur ki, 
O’nu hamd iie teşbih etmesin! 
Lâkin siz onların teşbihini anla
mazsınız. O, gerçekten halimdir, 
bağışlayıcıdır (8).

4 5 —  Sen Kur’ân’ı okuduğun 
vakit, biz, seninle âhirete inanma
yanların arasına görünmez bir 
perde çekeriz.

4 6 —  Ve kalblerinin üzerine, 
onu anlamasınlar diye, örtüler ge
çiririz; kulaklarına da bir ağırlık 
koyarız. Sen Kur’ân’da Rabbini 
tek olarak andığın vakit, onlar ür
kerek arkalarını döner giderler 
(9).

4 7 —  Seni dinledikleri vakit ne
ye kulak verdiklerini de birbirleriy- 
le fısıldaşırlarken o zalimlerin “Siz 
ancak büyülenmiş bir adama tâ
bi oluyorsunuz!" diyeceğini de 
biz çok iyi biliyoruz.

4 8 —  Bak, sana nasıl misaller 
verdiler (şairdir, sihirbazdır, d e 
lidir ded iler) de, bu yüzden sap

tılar. Artık bir yol bulmaya da güçleri yetmez.
4 9 —  Bir de, “ Biz, bir yığın kemik ve ufalanıp toz olduğumuz 

vakit mi, hakikat biz mi yeniden yaratılıp diriltileceğiz?” dediler.
(7) M üşrikler, m elekler Allah'ın kızlan  olduğuna inan ırlar. Erkek  

çocu kların  d a  kendilerine verildiğini iddia e d erler. Âyet-i kerim e de 
bu in an çlarım  red d etm ektedir.

(8) Teşbihten  m u rad , h e r varlık yaratılışındaki İlâhî hikm ete uygun  
olarak  en  ufak  b ir sap m a gösterm eksizin boyun eğdiğini K u r’ân-ı K e
rim  tarafın d an  “ A llah'ı teşb ih ” olarak  nitelenm iştir. Allahuâlem .

(9) Bu âyet-i celilede yüce Allah, onların  inan m alarına engel olan  
şeyin sa d e ce  nasipsizlikten doğan görünm ez, m anevi b ir p erd e  oldu
ğunu h ab er verm ektedir.
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50— De ki: “ İster taş olun, ister demir!

51— Yahut gönlünüzde büyüyen herhangi bir mahlûk 
olun!’ ’ (mutlaka diriltileceksiniz!). “ O halde, bizi tekrar 
kim diriltecek?”  diyecekler. De ki: “ Sizi ilk defa yaratmış 
olan (Allah) diriltecek!’’. O zaman (alay ederek) sana baş
larını sallayacaklar ve “ Ne vakit o?" diyecekler. “ Umulur 
ki yakındır!’ ’ de.

52— O gün sizi (kabirlerinizden) çağıracak; siz de he
men hamd ile O’nun emrine icabet edeceksiniz ve kabri
nizde pek az müddet kaldığınızı sanacaksınız.

53— Hem kullarıma söyle
ki: (Kâfirlere) en güzel olan 
kelimeyi söylesinler. Çünkü 
şeytan aralarını bozar. Çünkü 
şeytan insana ,
açık bir düşman- T
dır. t

IYÎ
54— (Onlara i

söyleyeceğiniz
en güzel kelime $ 
şudur): “ Rabbi- 
niz, sizi, çok daha 
iyi bilir. Dilerse si- 
ze merhamet bu- 
yurur; dilerse 
azap eder” . Seni 
de üzerlerine vekil i
göndermedikdO).

55— Rabbin, göklerde ve 
yerde kimin olduğunu en iyi 
bilendir. Celâlim hakkı için! 
Biz, peygamberlerin de bazı
sını, bazısına üstün yaptık ve 
Dâvud’a Zebûr’u verdik.

56— (Müşriklere) de ki:
“ Allah'dan başka, ilâh dedik
lerinizi çağırın, Anlarsınız ki ne 
sizden zararı defetmeye, ne 
de değiştirmeye kaadir değil
lerdir.

57— Onların(ilâh diye)yal- 
varıp durdukları, Rablerine 
hangisi daha yakın olacak di
ye vesile ararlar ve O’nun rah
metini umarlar, azabından kor
karlar. Çünkü Rabbinin azabı 
korkunçtur.

58— Hiçbir memleket yok
tur ki, kıyamet gününden ön
ce biz onu helâk etmiş veya 
şiddetle azaba çekmiş olma
yalım. Kitapta (Levh-i Mah- 
fuz’da) bu yazılıdır.

(10) Bu âyetin hükmü Kıtâl âyeti ile 
n esh  edilmiştir.
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59— (Mekkelilerirı istedik
leri) o mucizeleri göndermek
ten bizi men eden de yoktur. 
Ancak o mûcizeleri evvelki 
(ümmet) ler yalanladılar. Biz 
Semû'd’a, açık bir mûcize ola
rak dişi deveyi verdik de, onun 
sebebiyle zalim oldular. Hal
buki biz, o mûcizeleri ancak 
korkutmak için göndeririz.

60— Ve unutma ki vaktiyle 
sana, "Muhakkak Rabbin, o 
insanları kuşatmıştır!" (Sen 
hemen onlara tebliğde bulun. 
Kimseden korkma! Seni on
lardan Allah korur.) demiştik. 
(İsrâ gecesi), o sana göster
diğimiz temaşayı ve Kur an da 
lanet edilen ağacı (Zakkum’u) 
da sırf insanlara bir imtihan 
için yapmıştık (Kimi İsrâ hâdi
sesini, kimisi de Zakkum’u 
inkâr ettiler). Biz, onları kor
kutuyoruz. Fakat bu tehdit on
lara büyük bir taşkınlık artır
maktan başka bir şey artırmı
yor.

61— Yine hatırla ki, bir va
kitler meleklere, "Âdem için 
secde edin!" demiştik de, he
men secde etmişler, yalnız ib
lis kalmıştı, iblis, "Hiç ben, ça
mur halinde yarattığın bir kim
seye secde eder miyim?" de
mişti.

62— iblis, "Baksan a şu 
benden üstün tuttuğuna!.. Ye
min ederim ki, eğer bana kıya
met gününe kadar mühlet ve
rirsen, ben onun zürriyetini, 
pek azı müstesna olmak üze
re, mutlaka kumandam altına 
alırım!" demişti.

yettiği kimseleri, sesinle (şehevî çalgılarla) oynat. Sü
varilerinle, piyadelerinle üzerlerine yaygarayı bas! Mal
larına ve evlâtlarına ortak ol! Onlara (yalan) va’dler yap! 
"Fakat şeytan, onlara bâtıldan başka bir şey va d etmez.

63— Allah Teâlâ şöyle bu
yurdu: "Defol git! Artık onlar
dan kim sana uyarsa, iyi bilin, 
cezanız cehennemdir. Mü
kemmel bir ceza!..

64—  Hem onlardan gücün

65— Doğrusu benim hâlis kullarım var ya! Senin onlar 
üzerine hiçbir hükmün yoktur. Rabbin ise, vekil olarak ye
ter!

66— Rabbiniz o Allah'dır ki, fazlından nasip arayasınız 
diye, sizin için denizde gemiler yüzdürür. Şüphesiz ki O; 
size çok merhametlidir.



Cüz: 15, Sûre: 17 El-lsra Sûresi 290

67— Denizde başınız sıkıldığı vakit, Allah'dan başka tap
tıklarınız (hatırınızdan) kaybolur. Yalnız O na dua edersi
niz. Fakat O sizi kurtarıp, karaya çıkarınca da yüz çevirir
siniz. Zaten insan, çok nankördür!

68— Acaba çıktığınızda, kara tarafında sizi yere batır
masından yahut üzerinize çakıllı bir rüzgâr göndermesin
den emin mi oldunuz? (Allah bunu da yapar). Sonra ken
dinize hiçbir vekil bulamazsınız.

69— Yoksa, sizi tekrar denize döndürüp de üzerinize, 
şiddetli bir bora göndermesinden ve nankörlüğünüz se

bebiyle sizi boğmasından 
emin mi oldunuz? Sonra bu 
yaptığımıza karşı onun intika
mını alacak (size yardım ede
cek) bulamazsınız.

70— Yemin olsun! Biz, 
Âdem oğullarını (ilim, konuş
ma ve düzgün boy-pos gibi 
şeylerle) üstün yarattık. Onları 
karada ve denizde vasıtalarla 
taşıdık. Hoş nimetlerle besle
dik ve onları yarattıklarımızdan 
çoğunun üzerine üstün kıldık.

71— (Düşün ki) bir gün bü
tün insanları önderleriyle çağı
racağız. O gün kimin kitabı 
sağ eline verilirse, işte onlar ki
taplarını okuyacaklar ve kıl ka
dar haksızlık görmeyecekler
dir.

72— Ama kim bu dünyada 
körlük ettiyse o, âhirette de 
kör ve tutacağı yol İtibariyle 
daha şaşkındır.

73— Az kalsın, sana vah- 
yettiğimizden başkasını bize if
tira edesin diye seni bile fitne
ye düşüreceklerdi ve o takdir
de seni dost edineceklerdi 
( 1 1 ).

74— Eğer biz sana sebat 
vermemiş olsaydık, sen onla
ra mutlaka az bir şey meylet
tin gittiydi!

75— Ve o takdirde, biz sa
na mutlaka hayatın da, ölü
mün de iki kat acısını taddırır- 
dık. Sonra bize karşı, kendine 
hiçbir yardımcı bulamazdın!

(11) Bu âyet, Seldf kabilesinin, Pey
gamberimizden kendi lehlerine hü
küm vermesini istemeleri üzerine in
miştir.
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76— Az daha seni bu yerden 
çıkarmak için, rahatsız edecekler
di. O takdirde kendileri de arkan
dan pek az dururlardı (helâk 
olurlardı) (12).

77— Senden önce gönderdiği
miz peygamberler hakkındaki 
âdetimiz (budur). Sen, bizim âde
timizde hiçbir değişme bulamaz
sın.

78— Güneşin öğle vakti zevâ- 
linden gecenin karanlığına kadar 
(öğle, ikindi, akşam ve yatsı va
kitlerinde) namazı dosdoğru kıl. 
Bir de Kur’ân’iyle ayrılan sabah 
namazını! Çünkü sabah Kur’ân’ı 
şâhidlidir! (Sabah namazında, 
gece ve gündüz melekleri hazır 
bulunurlar).

79— Geceleyin de kalk. Sana 
mahsus fazla bir namaz olarak, 
(Kur’ân’la) teheccüd kıl. Umulur 
ki, Rabbin seni bir Makaam-ı 
Mahmûd'a (âhiretteki şefaat ma
kamına) göndere!

80— De ki: “ Ey Rabbim, beni 
(Medine’ye) hoşnutlukla girdir; 
hoşnutlukla çıkar. Ve bana tara
fından yardımcı bir kuvvet ver!" 
( 1 3 ).

81— (Mekke’ye girerken de)
şöyle de: “ Hak (İslâm) geldi, bâtıl 
(küfür) yok oldu. Gerçekten bâtıl 
daima zevâl bulucudur (14).

82— Biz Kur’ân’dan öyle âyet
ler indiririz ki, bunlar mü'minler 
için şifa ve rahmettir. Zalimlerin 
ise ancak zararını artırır.

83— İnsana bir nimet verdiği
miz vakit aldırmaz, yan çizer. 
Kendisine fenalık dokununca da 
pek me’yûs olur (Allah’dan ümi
dini keser).

84— De ki: “ Herkes kendi 
uyarına göre hareket ediyor". 
Ama kimin daha doğru yolda ol
duğunu Rabbin daha iyi bilir.

85— Bir de sana ruhtan soru
yorlar. De ki: “ Ruh, Rabbimin 
emendendir. Size ilimden pek az 
bir şey verilmiştir" (15).

86— Yemin olsun ki, eğer di

lersek, sana vahyettiğimiz bu Kur'ân’ı da tamamen gideririz. 
Sonra bize karşı, kendine bir vekil de bulamazsın.

(12) Bu âyet, Yahûdiler, Peygamberimize, “Peygamber isen Şam'a 
git. Çünkü Peygamberlerin yeri orasıdır” dedikleri vakit inmiştir.

(13) Bu âyet, Medine'ye göç etme emri geldiği zaman inmiştir.
(14) Buhârî ile Müslim’in rivayet ettikleri bir hadîste açıklandığına 

göre, Peygamber (s.a.v.), Mekke'ye girdiğinde Kâbe’nin etrafında üç- 
yüz altmış put vardı. Asâsı ile onlardan her birine bu âyeti okuyarak 
dokundu ve putlar yere serildi.

(15) Bu âyet-i celile insanların ruhun mahiyetini kavramalarının 
mümkün olmadığını, nitekim halen meseleye bir çözüm getirilemedi
ğini, bundan sonra da getirilemeyeceğini beyandır.



Cüz: 15, Sûre: 1 7 El-lsra Sûresi 292

¿¿Î j İ € >

$jJbyJjç \Jı İ f j i  ¡ ¿ & J 1

<t»> j  J jy

J fÂ  ®  byiÂ =>Y ]

Y ^

©  i ”5  j i b i b L *  *ş

87— Lâkin Rabbinden bir rahmet olarak bıraktık. Ger
çekten onun senin üzerindeki fazi (-u ihsanı) pek büyük
tür.

88— De ki: “ Yemin ederim! insanlar ve cinler bu Kur - 
ân'ın bir benzerini getirmek için toplanmış olsalar; birbir
lerine yardım da etseler, yine onun benzerini getiremez
ler.

89— Celâlim hakkı için biz bu Kur’ân’da insanlar için 
her çeşit mânâdan türlü türlü ifadeler yaptık. Ama insan
lardan çoğu kabul etmeyip, gâvurlukta ısrar ettiler".

90— Ve dediler ki: “ Biz, sa
na, aslâ inanmayız. Tâ ki bizim 
için yerden bir pınar akıtasın!

91— Yahut hurmalıklardan 
ve üzümlüklerden bir bahçen 
olsun da, aralarından şarıl şarıl 
çaylar akıtasın!

92— Yahut iddia ettiğin gi
bi, üzerimize semâyı parça 
parça düşüresin. Veya Allah'ı 
ve melekleri karşımıza getire
sin!

93— Yahut altından bir evin 
olsun. Yahut göğe çıkasın. 
Ona çıktığına da aslâ inanma
yız. Tâ ki bize, okuyacağımız 
bir kitap indiresin” . De ki: 
“ Rabbimi tenzih ederim. Ben, 
ancak bir insan, bir peygam
berim!’ ’ .

94— Kendilerine doğru (yo
lu gösteren) hidâyetçi geldi
ğinde, insanların iman etmele
rine, ancak “ Allah peygamber 
olarak bir insanı mı gönder
di?" demeleri engel oldu.

95— Söyle onlara: “ Eğer 
yeryüzünde (insanın yerine)
hep uslu uslu yürüyen melek
ler olsaydı, mutlaka onlara 
gökten melek bir peygamber 
gönderirdik!” .

96— De ki: “ Benimle sizin 
aranızda, şâhid olarak Allah 
yeter! Şüphesiz ki O, kullarının 
yaptıklarından haberdardır, 
her hallerini görür!” .
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97— Allah, kime hidâyet ve
rirse, doğru yolu bulan odur. 
Kimi de saptırırsa, artık böyle- 
leri için Allah'dan başka asla 
velîler bulamazsın. Biz, onları 
kıyamet günü yüzleri üstü sü
rünür, kör, dilsiz ve sağır ol
dukları halde haşredeceğiz. 
Varacakları yer cehennemdir. 
Ateşi yavaşladıkça biz onun 
alevini artıracağız.

98— Bu, onların cezasıdır. 
Çünkü onlar bizim âyetlerimi
zi inkâr ettiler ve “ Biz, bir yı
ğın kemik ve ufalanmış toz ol
duğumuz vakit mi, hakikat biz 
mi, yeniden diriltileceğiz?’’ de
diler.

99— Onlar görmediler mi 
ki, göklerle yeri yaratan Allah,

kendilerinin mislini 
de yaratmaya ka- 
adirdir. Onlar için 
bir de ecel tâyin 
etti ki, onda hiç 
şüphe yoktur. Fa
kat zalimler, gâ
vurluktan başka 
bir şeye razı olma
dılar.

1 0 0 -  De ki: 
“ Eğer Rabbimin 
rahmet hâzineleri
ne siz sahip ol

saydınız, o vakit, harcayıp bi
tirmek korkusuyla muhakkak 
tutar, hiçbir şey vermezdiniz’’ . 
Zaten insan çok cimridir!

101— Yemin olsun ki, biz 
Mûsa’ya açık açık dokuz mû- 
cize verdik (16). isrâil oğulla
rına soruver! Mûsa onlara gel
diği vakit, Fir'avn kendisine, 
“ Ya Mûsa! Ben seni muhak
kak büyülenmiş zannediyo
rum.’’ demişti.

102— Mûsa, “ Pekâlâ bilir
sin ki, bu mûcizeleri birer ib
ret olmak üzere göklerle yerin 
Rabbinden başkası indirmiş

değildir. Ben de, ey Fir’avn, seni mutlaka helâk olmuş 
zannediyorum!” dedi.

103— Derken (Fir’avn), onları Mısır topraklarından çı
karmak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri toptan bo
ğuverdik.

104— Onun arkasından isrâil oğullarına şöyle dedik: 
“ Bu yerde siz oturun. Âhiret va’di geldiği vakit, hepinizi 
(sizi ve onları) derleyip toplayarak getireceğiz” .

(16) Bu âyetler, İbni Abbas(r.a.)a göre şunlardır: Asâ (baston), ışık 
veren el, çekirge, ekin biti, kurbağa, kan, taş, deniz ve “Tur”un İsra
il oğullarını korkutması.
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105— Biz, bu Kur’ân'ı hak ile indirdik; o da hak ile indi (ve 
indiği gibi kaldı, değişmedi). Seni de ancak bir müjdeci ve uya
rıcı olarak gönderdik.

106— Hem onu, bir Kur'ân olmak üzere âyet âyet ayırdık 
ki, insanlara dura dura okuyasın. Biz onu yavaş yavaş (âyet 
âyet 23 yılda) indirdik.

107— (Mekke kâfirlerine) de ki: “ O na is te r inanın, is te r in an
mayın! Çünkü bundan önce kendilerine ilim verilenler (ehl-i ki
tabın mü’minleri), kendilerine o okununca, yüzleri üstü secdeye 
kapanıyorlar (17).

108— Ve diyorlar ki: “ Rabbimizi tenzih ederiz. Gerçekten 
Rabbimizin va’di yerine getirildi” .

109— Ve ağlayarak yüzleri üs
tü secdeye kapanı
yorlar. Kur’ân’ı işit
mek, onların Allah’a 
karşı tevazuunu da 
artırıyor.

110— De ki:
"ister Allah diye 
dua (18) edin; ister 
Rahmân deyin.
Hangisini deseniz, 
en güzel isimler 
(Esmâ-i Hüsnâ) 
hep O ’nundur".
Namazında sesini 
pek yükseltme. Çok 
da alçaltma, ikisinin (f 
arasında bir yol tut!

111— De ki: "Evlât edinme
yen, mülkünde ortağı bulunma
yan ve zelil olmadığı için veliye 
ihtiyacı kalmayan Allah’a hamd 
olsun!” Ve O ’nu tekbir ile büyük
le de büyükle!..

(Sûre: 18)
EL-KEHF SÛRESİ 

Mekke devrinde inen
sûrelerdendir. 110 âyettir.
Rahmân ve Rahim olan 

Allah’ın adı ile
1— Hamd, o Allah’a mahsus

tur ki, kuluna bu kitabı indirmiş ve 
onda hiçbir yamukluk yapmamış
tır.

2— Dosdoğru olarak kendi ta
rafından şiddetli bir azapla kor
kutmak ve yararlı işler gören mü’- 
minlere şunu müjdelemek için ki, 
kendilerine güzel bir ecir (cennet) 
var...

3— Orada ebedî olarak kala
caklar.

4— Birde, "Allah çocuk edin
d i.”  diyenleri azapla korkutmak 
için.

(17) Dikkat!.. Secde âyetidir.
(18) Bu âyet-i kerimedeki “dua” 

dan maksat, isim vermektir. Müşrik
ler, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) in “Ya Al
lah, ya Rahmân!” dediğini işitmişler, 
bunun üzerine, “O hem bizi iki Tan
rı edinmekten men ediyor, hem ken
dine iki Tanrı tanıyor” diye mınldan- 
mışlardı. Cenab-ı Hak, bu her iki laf
zın da, hatta diğer bütün “Esma-i 
hüsnâ”mn da bir olan Allah'ın mü
teaddit isimlerinden bulunduğunu bu 
âyetle açıklamışlardır.
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5— Buna dair ne kendileri
nin bir ilmi vardır, ne de baba
larının! Ağızlarından çıkan o 
söz ne büyük (bir cürümJdür! 
Onlar, ancak yalan söylüyor
lar.

6— Şimdi bu Kur’ân’a iman 
etmezlerse, belki sen arkala
rından üzülerek, kendini mah
vedeceksin.

7— Biz, yeryüzündeki şey
lere ona mahsus bir ziynet 
yaptık ki, insanları imtihan 
edelim. Bakalım hangisi daha 
güzel bir amelde bulunacak!

8— Mamafih şu da muhak
kak ki, biz, yeryüzünde olan 
şeyleri kupkuru bir toprak ya
pacağız.

9— Yoksa sen (yâ Muham
medi), Ashâb-ı Kehf ile Ra
kım i (mağarada yaşayan 
gençlerle, kitap sahiplerini)
bizim âyetlerimizden bir acîbe 
oldular mı sandın?

10— Hatırla ki, bir zaman
lar, o genç yiğitler mağaraya 
çekildiler de şöyle dediler: “ Ey 
Rabbimiz! Bizlere, senin tara
fından bir rahmet ihsan et ve 
bizim için işimizden bize doğ
ru yolu hazırla!” .

11— Bunun üzerine biz on
ların kulakları üzerine nice yıl
lar (engel) vurduk.

12— Sonra onları uyandır
dık ki, iki zümreden hangisi, 
onların mağarada bekledikleri 
müddeti daha iyi hesap etmiş
ler, (fiilen) ayırt edelim diye.

13— Biz, sana, onların ha
berlerini doğru olarak anlatıyo

ruz. Hakikat onlar, Rablerine iman etmiş birkaç genç idi. 
Biz de onların hidâyetlerini artırdık.

14— (Kralları Dekyanos’un huzurunda putlara tap
mayan bu yiğitler) ayağa kalkarak, “ Bizim Rabbimiz, gök
lerle yerin Rabbidir. Biz O’ndan başka hiçbir ilâha aslâ tap
mayız! O takdirde muhakkak saçma söylemiş oluruz.

15— Şunlar, bizim kavmimiz, Allah’dan başka ilâh edin
diler. Onlara ibadet lâzım geldiğine açık bir delil getirse
lerdi ya! Artık Allah’a yalan iftira edenden daha zalim kim 
olabilir?”  dedikleri vakit, kalblerine sebat verdik.
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16— (Yiğitlerden biri, arkadaşlarına şöyle dedi): “ Ma
demki, kavminizden ve onların Allah’ı bırakıp taptıkları put
lardan uzaklaştınız. O halde mağaraya çekilin de, Rabbi- 
niz rahmetinden size genişlik versin ve size işinizde ko
laylık göstersin!’ ’ .

17— Güneşi görürsün; doğduğu vakit, mağaralarının 
sağ tarafına meyleder (onlara zararı dokunmaz); battığı 
vakit de, onların sol tarafını makaslardı. Onlar, (mağara
nın) geniş bir yerindeydiler. İşte bu, Allah’ın kudreti delil- 
lerindendir. Allah kime hidâyet verirse, doğru yolu bulan

odur. Kimi de şaşırtırsa, artık 
ona aslâ doğru yolu göstere
cek bir velî bulamazsın.

18— Bir de onları, uyanık 
sanırsın (çünkü gözleri açık 
idi). Halbuki onlar uykudadır
lar. Biz onları, (yanları çürü
mesin diye) sağa sola çeviri
yorduk. Köpekleri de mağara
nın giriş yerinde ön ayaklarını 
uzatmış (yatmakta) idi. Üzer
lerine çıkıversen, mutlaka on
lardan döner kaçardın ve mut
laka onlardan içine dehşet do
lardı.

19— Yine böylece onları 
uyandırdık ki, birbirlerine sor
sunlar. içlerinden biri, “ Ne ka
dar durdunuz?’’ diye sordu. 
“ Bir gün yahut bir günün bir 
azı kadar!’ ’ dediler. (Çünkü 
mağaraya güneş doğarken 
girmişler; batarken uyanmış
lardı. Onlar bunu bir gün 
sanmışlardı). Bir kısmı da, 
“ Ne kadar durduğunuzu, 
Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi 
siz, birinizi, şu gümüş paralar
la şehre (Tarsus’a) gönderin 
de baksın; hangi yiyecek da
ha temizse, ondan size rızık 
getirsin. Hem çok kurnaz dav
ransın da sakın sizi kimseye 
sezdirmesin.

20— Çünkü şehir halkı, si
ze üstün gelirse sizi ya taşla 
öldürürler, yahut kendi dinle
rine döndürürler. Bu takdirde 
ebediyyen kurtulamazsınız!’ ’ 
dediler.
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21— Böylece, onları bul
durduk ki insanlar Allah ’ın (öl
dükten sonra diriltme) va di 
hak olduğunu ve kıyametin 
şüphesiz kopacağını bilsinler, 
(çünkü bu gençleri üçyüz bu 
kadar sene, gıdasız öldürme
den uyutan Allah, ölüleri de 
diriltebilir). O vakit (mü’min- 
lerle kâfirler) bu gençlerin işi
ni aralarında tartışıyorlardı. 
(Kâfirler), "Bunların üstlerine 
bir bina (kilise) yapın." dedi
ler. Rablerl onların hallerini 
daha iyi bilir. Sözlerinde üs
tün gelen mü’minler, "Biz, 
onların üzerine mutlaka bir 
mescid yapacağız" dediler, 
(ve mağaranın kapısı önüne 
bir mescid yapıldı).

22— Karanlığa kurşun sık
mak kabilinden (bazıları), 
"Sayıları üçtür; dördüncüleri 
de köpekleridir.”  diyecekler. 
(Kimisi); "Beştir, altıncıları kö
pekleridir." derler. (Mü’minler 
de), "Yedidir, sekizincileri kö
pekleridir." derler (1). De ki: 
"Rabbim, onların sayısını da
ha iyi bilir. Onları ancak pek az 
kimseler bilir (2). Artık sen 
bunlar hakkında zahirî bir mü
nakaşadan başka söz etme. 
Ve bunlara dair ehl-i kitaptan 
kimseye bir şey sorma.

23— Hiçbir şey hakkında 
da sakın; "Ben, bunu yarın 
yaparım." deme.

24— Ancak sözünü, Allah’
ın dilemesine bağlayarak “ in- 
şaallâh!" de. Unuttuğun vakit 
Allah’ı an ve “ Umulur ki Rab
bim, beni, bundan daha yakın 
bir zamanda dosdoğru bir mu
vaffakiyete ulaştınr.”  de.

25— Onlar, mağaralarında 
üçyüz sene durdular, dokuz 
da ziyade ettiler.

26— De ki: “ Allah, ne ka
dar durduklarını daha iyi bilir. 
Göklerin ve yerin gaybını bil
mek O’na mahsustur. O, öyle
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güzel görür; öyle güzel İşitir ki!.. Bütün yer ve gök halkı
na, O’ndan başka hiçbir velî yoktur. O, hükmünde kim
seyi ortak etmez.

27— Rabblnin Kitabı’ndan sana vahy olunanı oku. O'- 
nun sözlerini değiştirecek yoktur. O’ndan başka bir sığı
nak da asla bulamazsın.

(1) İlk iki söz hakkında “Karanlığa kurşun sıkmak" denilmesi, üçüncü 
sözün doğru olduğuna işaret olmaktadır. Yani, hakikatte sayıları ye
di imiş.

(2) İbni Abbas, “Ben, bu az kimseden biriyim. Sayılan yedi idi” de
miştir.
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28— (Habibim), sabah, akşam Allah’ın rızasını dileye
rek dua edenlerle beraber sabret. Dünya hayatının ziy
netini dileyerek gözlerini onlardan ayırma. Ve bizi anmak 
hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme 
ki o, keyfinin ardına düşmüş ve işi gücü, haddini aşmak 
olmuştur (3).

29— De ki: “ Bu hak (kitap) Rabbinizdendir. Artık dile
yen iman etsin, dileyen kâfir olsun! Çünkü biz, zalimler 
için öyle bir ateş hazırladık ki, perdeleri kendilerini kuşat
maktadır ve eğer imdat isterlerse, erimiş maden tortusu

gibi sıcak bir su ile imdat olu
nurlar ki, yüzlerini kavurur. O 
ne kötü içkidir! Ve o ateş ne 
kötü konaktır!

30— Gerçekten iman edip 
yararlı işler yapanlar yok mu? 
Şüphesiz biz, iyi iş yapan kim
senin mükâfatını zayi etmeyiz.

31— Böylelerine Adn cen
netleri var. Altlarından ırmak
lar akar, orada altın bilezikler
den süslenecekler, ince ve ka
lın dibadan yeşil elbiseler giye
cekler. Koltuklar üzerine yas
lanıp kurulacaklar. Ne güzel 
mükâfat! Ve ne güzel konak!..

32— Onlara iki 
adamın halini mi
sal getir. Birine 
(kâfir olana) her 
türlü üzümden iki 
bağ vermişiz. Ve 
her iki bağın etra
fını hurmalarla do
natmışız. ikisinin 
arasına da bir 
ekinlik yapmışız 
(4).

33— İki bağın i  
ikisi de yemişleri
ni vermiş, hiçbir şeyi noksan 
bırakmamış, ikisinin ortasın
dan bir de ırmak akıtmışız.

34— Bu adamın başkaca 
geliri de var. Bundan dolayı 
(mü’min olan) arkadaşı ile ko
nuşarak, “ Ben, malca senden 
daha zenginim. Nüfusça da 
senden daha itibarlıyım.” de
di.

(3) Bu âyetin nüzûl sebebi hakkın
da 134. sayfa En’am sûresi 52. âye
tin dipnotuna balanız.

(4) 32'den 44’üncü âyet-i kerime
ye kadar, biri mü’min, diğeri ise ken
disine pekçok nimet verilen kâfir. 
Mü'min olan zatm Allah tarafmdan 
kendisine verilen nimetlere karşı 
küfran-ı nimette bulunmaması hak
kında tavsiyesi. O kâfirin de onunla 
alay etmesi ve neticede elindeki ni
metlerin hepsinin helak olması kar
şısında olan nedametini ifade ediyor.
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35— (Bu kâfir) kendine zul
meder olduğu halde bağına 
girdi, ‘ ‘Bu bağın helak olaca
ğını ebediyyen zannetmiyo
rum.

36— Kıyametin kopacağını 
da sanmıyorum. Bununla be
raber, şayet Rabbime döndü
rülürsem, muhakkak bundan 
daha hayırlı akıbet bulurum.” 
dedi.

37— (Mü’min olan) arkada
şı ona hitap ederek şöyle de
di: ‘ ‘Seni aslen topraktan, 
sonra bir damla sudan yara
tan, sonra da düzgün bir 
adam kılığına koyan Allah’ı in
kâr mı ettin?” .

38— Lâkin ben (iman edi
yorum ki) O, benim Rabbim- 
dir. Ben Rabbime kimseyi or
tak koşamam!

39— Sen bağına girdiğin 
vakit — her ne kadar beni mal 
ve nüfusça kendinden az bul
san da—, “ Maşâallah! Kuv
vet, ancak Allah’a mahsus
tur.”  deseydin ya!

40— Olur ki Rabbim, bana, 
senin bağından daha hayırlısı
nı verir. Seninkinin üzerine 
gökten bir âfet gönderir de, 
kaygan bir toprak oluverir.

41— Yahut bağının suyu
çekilir de, bir daha onu arama- 43— Ona, Allah’dan başka yardım edecek bircemaati
ya aslâ güç yetiremezsin. de yoktu. Kendi kendini de kurtaramazdı.

koşmamış olsaydım!” diyordu.

42— Derken bütün serveti 
kuşatıldı (helâk oldu). Bunun 
üzerine o bağa yaptığı masra
fa karşı avuçlarını ovuşturma
ya başladı. Bağ, çardakları 
üzerine çökmüş kalmıştı. "Ah 
keşke Rabbime kimseyi şerik

44— işte burada, velayet elhak Allah’ındır. O, mükâ
fatça da, akıbetçe de daha hayırlıdır.

45— (Kavmirıe) dünya hayatını da şöyle temsil et: Dün
ya varlığı, sanki gökten indirdiğimiz bir sudur. Onunla ye
rin nebatı birbirine karışmıştır, derken bir çöp kırıntısı ol
muş, rüzgârlar onu savurmuştur. Allah, her şeye mukte
dirdir.
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46— Mal ve oğullar, dünya hayatının ziynetidir. (Ebe
dileşip) kalacak olan yararlı ameller ise, Rabbinin katın
da, hem sevâbca daha hayırlıdır, hem ümidçe daha hayır
lıdır.

47— Hatırla ki, o gün dağları yürüteceğiz ve yeri çırıl
çıplak olmuş göreceksin. Onları, hep mahşere toplayaca
ğız da, hiçbir kimse bırakmayacağız.

48— Onlar, saf halinde Rabbine arz edilecekler, (ken
dilerine), “ Celâlim hakkı için! Bize ilk defa yarattığımız gi
bi geldiniz, fakat size (diriltmek için) hiçbir va’d yapma

yacağız sanmıştınız değil mi?’’ 
(denilecek).

49— Amel defterleri de (ön
lerine) konmuştur. Artık o 
mücrimleri görürsün. Defterde 
yazılı olan günahlardan kork
muşlar da, “ Vay başımıza ge
lenlere! Bu deftere ne olmuş 
ki, küçük büyük hiçbir günah 
bırakmamış, hepsini saymış!" 
derler. Bütün yaptıklarını hazır 
bulacaklardır. Ama Rabbin, 
kimseye zulüm etmez.

50— Yine hatırla o vakti ki, 
biz meleklere, “ Âdem’e secde 
edin'“ demiştik. Onlar hemen 
secde ettiler, yalnız iblis sec
de etmedi. O, cinlerden idi ve 
Rabbinin emrinden hârice çık
tı. Şimdi (ey insanlar!) beni bı
rakıp da iblis i ve onun zürri- 
yetini kendinize dostlar mı edi
niyorsunuz? Halbuki onlar si
ze düşmandırlar. Zalimler için 
ne fena bedel!.. (Allah’a İtaa
ti bırakıp onun yerine İblis’i 
dost ediniyorlar).

51— Ben, onları ne gökler
le yeri yaratırken, ne de ken
dilerini yaratırken şâhid tutma
dım ve hiçbir zaman saptıran
ları yardımcı edinmiş değilim.

52— O kıyamet günü Allah 
kâfirlere, “ Çağırın bakalım ba
na ortak saydığınız putlarını
zı!" diyecek. Hemen çağıra
caklar, fakat putlar onlara ce
vap vermeyecekler. Biz, kâfir
lerle ilâhları arasına bir helâk 
çukuru koyacağız.

53— Artık mücrimler, ateşi 
görmüş ve içine düşecekleri
ni anlamışlardır. Ama ondan 
kaçacak yer bulamayacaklar
dır.
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54— Celâlim hakkı için biz, 
bu Kur’ân'da İnsanlara her 
çeşit misali açıkladık. Ama in
san, cedelleşmede en ileri gi
den olmuştur.

55— Kendilerine doğru yo
lu gösteren peygamber geldi
ği halde, insanları iman etmek
ten ve günahlarının bağışlan
masını istemekten alıkoyan 
şey, ancak, onlara öncekilerin 
sünnetinin (yani mukadder 
helâkın) gelmiş olması veya 
azabın gözleri önüne dikilmiş 
olmasıdır.

56— Halbuki biz, peygam
berleri ancak müjdeci ve uya
rıcı olarak göndeririz. Küfre
denler ise, hakkı bâtılla kaydır
mak için mücadele ediyorlar. 
Âyetlerimizi ve korkutuldukla
rı (tamu)yu eğlence yerine 
saydılar.

57— Rabbinin âyetleri ile 
uyarılmışken, onlardan yüz 
çeviren ve yaptığı günahları 
unutan kimseden daha zalim 
kim olabilir? Biz, böylelerin 
kalbleri üzerine, Kur’ân'ı iyi 
anlamalarına mâni birtakım 
perdeler çektik; kulaklarına da 
ağırlık verdik. Sen onları doğ
ru yola davet etsen de, bu hal
de, onlar ebediyyen yola gel
mezler.

58— Bununla beraber rah
met sahibi olan Rabbin çok 
bağışlayıcıdır. Eğer onların 
yaptıkları günahlar yüzünden 
muâheze ed¡verecek olsaydı, 
onlara azabı hemen verirdi. 
Fakat onlar için va'd edilen bir 
vakit vardır ki, o gelince, aslâ 
kurtuluşa çare bulamazlar.

59— işte o memleketler!.. Biz onları, (halka) zulüm yap
tıkları vakit helâk ettik ve helâkları için de belli bir vakit tâ
yin ettik.

60— Bir vakitler Mûsa, (hizmetinde bulunan) genç ada
mına (ki ismi, Yûşa b. Nûn’dur), “ Durmayacağım, tâ iki 
denizin birleştiği yere varacağım; yahut senelerce gide
ceğim!’ ’ demişti.

61— Bunun üzerine, iki denizin kavşağına vardıkların
da, balıklarını unuttular ve balık denizde kanal gibi bir iz 
bırakarak yolunu tuttu.
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62— Kavşağı geçtikleri vakit, Mûsa, genç arkadaşına “ Kah
valtımızı getir! Yemin olsun, bu yolculuğumuzdan yorgun düştük” 
dedi.

63— Arkadaşı, “ Gördün mü, kayaya uğradığımız vakit, ben 
balığı unutmuşum! Onu hatırlamamı, bana muhakkak şeytan 
unutturdu”  dedi. Balık tuhaf bir şekilde denizde yolunu tutmuş
tu.

64— Mûsa, “ işte aradığımız buydu!”  (çünkü aradığımızı 
bulacağımıza işaret bu idi) dedi. Bunun üzerine, izlerini ta
kip ederek, gerisin geriye döndüler.

65— Derken kullarımızdan öyle bir kul buldular ki, biz ona, ta
rafımızdan bir rahmet (peygamberlik veya velilik) vermiş; ve ta
rafımızdan (gayba dair) bir ilim öğretmiştik (5).

66—  Mûsa, Hızır’a, “ Sana öğ
retilen ilimden bana bir gerçek öğ
retmen şartı ile sana arkadaş 
olabilir miyim?”  dedi.

67— Hızır, “ Doğrusu sen be
nimle asla sabredemezsin!

68— Öyle ya! içyüzünü bilme
diğin bir şeye nasıl sabredecek
sin?”  dedi.

69— Müsa, “ Beni inşâallah 
sabırlı bulacaksın ve sana hiçbir 
işte karşı gelmem!” dedi.

70— Hızır, “ O halde bana tâbi 
olacaksan, ben söz açmadıkça, 
bana hiçbir şey sorma” dedi.

71— Bunun üzerine kalkıp git
tiler. Nihayet gemiye bindikleri va
kit, Hızır, gemiyi yaraladı. Mûsa, 
“ Bu gemiyi içindekileri boğmak 
için mi yaraladın? Doğrusu çok 
büyük bir iş yaptın" dedi.

72— Hızır, "Sen, benimle aslâ 
sabredemezsin, dememiş miy
dim? dedi.

73— Musa, “ Beni unuttuğum
la muâheze etme! Ve bana bu 
işimden dolayı güçlük çıkarma” 
dedi.

74— Yine gittiler. Nihayet bir 
oğlan çocuğuna rastladıklarında, 
Hızır onu öldürüverdi. Mûsa, “ He
le, tertemiz bir nefsi, bir can kar
şılığı olmayarak öldürdün hâ? 
Doğrusu, görülmemiş bir şey yap
tın!”  dedi.

(5) Buhârî'nin rivayetine göre, Hz. 
Mûsa Yahudilere hutbe irad etmiş
ti. Kendisine, “İnsanların içinde en 
âlim kimdir?” diye sormuşlardı. O da 
“Benim” diye cevap vermişti. Allah 
bilir, demediği için Cenâb-ı Hak ken
disini kınamış ve buyurmuş ki: “Fi
lân yerde iki denizin kavşak nokta
sında senden daha âlim bir kulum 
var!.” Mûsa aleyhisselâm, (Rabbine), 
onu nasd bulacağım sormuş. Hak Te- 
âlâ Hazretleri buyurmuş ki: “Yanı
na bir zembil içinde tuzlu bir balık 
alırsın. Bahğı nerede kaybedersen, 
o kulumu orada bulursun”. Mûsa 
aleyhisselâm da öyle yapmıştı. Arka
daşı Yûşâ' bin Nûn ile o kayanın ya
nma varınca, istirahat için biraz uy
kuya yatmışlar. O esnada zembilde
ki balık dirilerek denize atlamış. Ba- 
bğm gittiği iz, suyun altında tünel gibi 
kalmış. Yûşâ’ uyanınca bunu gör
müş. Fakat Hz. Mûsa’ya söylemeyi 
unutmuş. Ertesi güne kadar yolları
na devam etmişler. Sabahleyin Mû
sa aleyhisselâm kahvaltı isteyince, 
artık Yûşâ’ olam anlatmış.
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75—  Hızır, "Ben 
sana, benimle sab- 
redemezsin, deme
dim miydi?’ ’ dedi.

7 6 —  Mûsa, 
“ Eğer bundan son
ra sana bir şey so
rarsam, bir daha

benimle arkadaşlık etme. Doğru
su tarafımdan ( s o n )  özre 
ulaşmışsındır’ ’ dedi (6).

77—  Yine gittiler. Sonunda bir 
belde halkına (Antakya’ya ) vardı
lar. Ora halkından yemek istedi
lerse de, onlar bunları misafir et
mekten çekindiler. Derken orada 
yıkılmak üzere olan bir duvar bul
dular. O (Hızır), onu hemen doğ
rulttu. Mûsa, "İsteseydin, buna 
karşı bir ücret alırdın." dedi.

78—  (Hızır), "işte bu, seninle 
benim aramın ayrılmasıdır. Sana, 
o sabredemediğin şeylerin içyü
zünü haber vereyim:

79—  O gemi var ya, denizde 
çalışan birtakım yoksulların idi. 
Ben, onu kusurlamak istedim. 
Çünkü peşlerinde, bir hükümdar 
vardı. Her (sağ lam ) gemiyi zorla 
almaktaydı.

80— Oğlana gelince, anası ba
bası mü’min kimselerdi. Onun 
için oğlanın bunları azgınlık ve kü
für sarmasından korktuk da,

8 1 —  İstedik ki, Rableri bu oğ
lanın yerine, onlara temizlikçe da
ha hayırlısını ve merhametçe da
ha yakınını versin!

82—  Duvara gelince; bu duvar 
şehirde iki yetim oğlanın idi. Du
varın altında, onlara ait bir defi
ne vardı. Babaları da sâlih bir zat 
idi. Onun için Rabbin diledi ki, oğ
lanlar rüşdlerine ersinler de defi
nelerini çıkarsınlar. Bu, Rabbin- 
den bir rahmet idi. Ben, bunların

hiç birini kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin 
şeylerin içyüzü bu idi." dedi.

8 3 —  (Yahûdiler) sana bir de Zü'l-Karneyn’den soruyorlar. 
De ki: "Size ondan bir hatıra okuyacağım” (7).

(6) Hazret! Peygamber (s.a.v.),“Allah, kardeşim Mûsa’ya rahmet et
sin. Utandığı için böyle söyledi. Eğer arkadaşıyla kalsaydı, daha ne 
tuhaf şeyler görecekti" demiştir.

(7) Zü’l-Kameyn'in ismi “lskender”dir. Peygamberliğinde ihtilâf var
sa da tevhid ehli sâlih bir kul olduğunda ittifak bulunmaktadır. Bu 
hususta geniş ve güvenilir bilgi edinmek isteyenlere Müfessir Elmah- 
h Muhammed Hanıdi Y a z ır ’ın çok değerli te fs ir inin c .4 , s .3274- 
3279’daki beyânatı okumalarım tavsiye ederiz.
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8 4 —  Gerçekten biz, Zü’l-Karneyn’i yeryüzünde iktidar 
sahibi yaptık ve ona istediği her şeyden bir sebep verdik.

8 5 —  Derken (b a t ıy a  d o ğ r u )  bir yol tuttu.
8 6 —  Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu (s a n k i )  

kara balçıkta batıyor buldu. Onun yanında bir de (k â fir ) 
kavim buldu. Dedik ki: “ Ey Zü’l-Karneyn! Bu kavme ya 
azap edersin, yahut onlara iyi muamele yaparsın (b u n d a  

s e r b e s t s in )” .

medik bir azaba çeker.

88— Ama her kim de iman 
edip yararlı bir iş yaparsa, ona 
da mükâfat olarak en güzel 
akıbet (c e n n e t ) vardır ve ona 
emrimizden kolay olanı söyle
riz!” .

89— Sonra (d o ğ u y a  d o ğ 
ru ) bir yol tuttu.

90— Güneşin doğduğu ye
re varınca, onu öyle bir kavim 
üzerine doğuyor buldu ki, on
lara, kendilerini güneşten ko
ruyacak bir siper yapmamış
tık.

91— İşte böyle! Halbuki 
onun yanında neler vardı, ta
mamını biz biliyorduk.

92— Sonra da başka bir yol 
tuttu.

93— Nihayet iki sed arası
na vardığı vakit, bunların öte
sinde bir kavim buldu ki, he
men hemen söz anlayacak bir 
halde değil gibiydiler.

94— Dediler ki: “ Ey Zü’l- 
Karneyn! Ye’cüc ile Me’cüc 
bu yerde fesad çıkartıyorlar. 
Onun için bizimle beraber on
lar arasında bir sed yapman 
şartiyle sana bir vergi versek 
olmaz mı?’ ’.

95—  Zü’l-Karneyn, “ Rabbi- 
min bana verdiği imkân, daha 
hayırlıdır. Haydi, siz bana be
denî kuvvetle yardım edin de, 
sizinle onlann arasına bir sûr 
yapayım.

96— Bana demir parçaları 
getirin. Dağların iki ucu denk
leştiği vakit körükleyin.” dedi. 
Nihayet demiri ateş haline ge
tirdiği vakit, “ Getirin bana, 
üzerine erimiş bakır döke
yim!” dedi.

87— Zü’l-Karneyn şöyle dedi: “ Kim zulmederse, ona 
azap ederiz. Sonra Rabbine döndürülür, O da onu görül-

97— Artık bu sûru, ne aşa
bildiler, ne de delebildiler.
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98— ( Z ü ’l-K a rn e y n ), ‘ ‘Bu 
sûr, Rabbimden bir rahmettir. 
Rabbimin va’di geldiği vakit 
onu dümdüz edecektir. Rab
bimin va di de haktır.” dedi

9 9 —  O (ç ık a c a k la r ı ) gün, 
onları, birbirinin içinde dalga
lanır halde bırakırız, sûr'a da 
üfürülür. Artık hepsini toplamış 
da toplamışızdır.

100— Cehennemi de o 
gün, kâfirlere bir gösteriş gös
termişizdir.

101—  0  kâfirlere ki, gözle
ri beni hatırlatan âyetlerimden 
bir perde içinde idi. İşitmeye 
de tahammül edemiyorlardı.

102— Yoksa o küfredenler, 
beni bırakıp da kullarımı ken
dilerine Mevlâ edineceklerini 
mi sandılar? Biz, cehennemi 
kâfirler İçin bir konukluk hazır
ladık.

103— De ki: “ Ben size, 
amelleri en ziyade yazık olan
ları haber vereyim mi?

104— Onlar şu kimselerdir 
ki, dünya hayatında çalışma
ları boşa gitmiştir. Halbuki iyi 
bir iş yaptıklarını sanırlar.

105— işte bunlar, Rableri- 
nin âyetlerini ve O’na kavuşa
caklarını inkâr edenlerdir. Bu 
sebeple (h ay ır n am ın a  yaptık 
la rı) bütün amelleri heder ol
muştur. Artık kıyamet günü, 
biz onlara hiçbir terazi tutma
yız.

106— işte böyle! Onların 
cezaları cehennemdir. Çünkü 
küfretmişler ve benim âyetle
rimi, peygamberlerimi eğlence 
yerine tutmuşlardır.”

107— iman edip yararlı iş
ler yapanlara gelince, onlar 
için konukluk yeri, Firdevs 
cennetleridir.

108— İçlerinde ebedî olarak kalırlar, oradan ayrılmak 
istemezler.

109— De ki: “ Eğer Rabbimin kelimeleri için deniz mü
rekkep olsa idi, muhakkak Rabbimin kelimeleri tükenme
den deniz tükenirdi. Velev ki bir o kadar daha yardımcı 
getirmiş olalım!” .

110— De ki: “ Ben, ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız 
“ ilâhınız bir ilâh’dır.”  diye bana vahy olunuyor. Onun için 
her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse, yararlı bir iş yap
sın ve Rabbine yaptığı ibadete kimseyi ortak etmesin!”
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M E R Y E M  S Û R E S İ

Mekke’de inmiştir. 98 âyettir.
R a h m â n  v e  R a h im  o la n  A l l a h ’ ın a d ı ile

1—  Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd (1).
2 —  Bu (o k u y a c a ğ ım ız  â y e t le r ), Rabbinin, Zekeriyyâ 

kuluna olan rahmetini bir anmadır.
3— Hani Rabbine gizlice seslenmişti.

4 —  Demişti ki: “ Ey Rab- 
bim, cidden benim kemiğim 
gevşedi başımı (ihtiyarlıktan )
bembeyaz alev aldı. Sana 
dua etmekle ey Rabbim, hiç
bir zaman bedbaht olmadım.

5— Gerçekten ben, arkam
dan yerime geçecek yakınlar
dan endişedeyim. Hatunum 
da kısırdır. Onun için bana ta
rafından bir velî İhsan eyle!

6— Ki bana ve Yakûb ha
nedanına mirasçı olsun. Ey 
Rabbim, sen onu rızana maz- 
har kıl!” .

7—  (A lla h  T e â lâ  b u y u rd u
ki): “ Ey Zekeriyyâ! Gerçekten 
biz sana bir oğul müjdeliyoruz 
ki, adı Yahyâ’dır. Bundan ön
ce ona hiçbir addaş yapma
dık.” .

8 —  (Z e k e r iy y â ),  “ Yâ Rab- 
bi! Benim nasıl oğlum olur ki, 
hatunum kısır bulunuyor. Ken
dim de ihtiyarlığın son haddi
ne vardım”  dedi (2).

9 —  (M e le k ) dedi. “ Öyle! 
(L â k in ) Rabbin buyurdu ki: O 
bana kolaydır, bundan önce 
seni yarattım... Halbuki hiçbir 
şey değildin” .

1 0 —  (Ze k e r iy y â ), “ Yâ Rab- 
bi! (H a tu n u m u n  g e b e liğ in e )
bana bir alâmet ver!”  dedi. 
Teâlâ Hazretleri, “ Senin alâ
metin, sapasağlam olduğun 
halde üç gün üç gece insan
larla konuşamamandır.”  bu
yurdu.

1 1 —  Derken mihrabdan 
kavminin karşısına çıktı da on
lara, “ Sabah ve akşam namaz 
kılın!”  diye işaret verdi.

(1) Bu harfler müteşâbihtir. Mânâ
sını yalnız Allah bilir.

[2] Kendisi 120, karısı 98 yaşında 
bulunuyordu.
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1 2 —  (Y a h y â  d o ğ d u k ta n  iki 
s e n e  s o n ra ) ,  “ Ey Yahyâ! Ki
tabı kuvvetle tut!”  (Y a n i T e v -  
r â t ’ la  a m e l  et! b u y u r d u k ) .
Ve daha çocukken ona pey
gamberlik verdik.

1 3 —  Tarafımızdan ona bir 
kalb yumuşaklığı (rah m et), bir 
paklık (v e rd ik ). O, çok takvâ 
sahibi idi (3).

14— Anne ve babasına da 
itaatkârdı, zorba ve isyankâr 
değildi.

1 5 —  Ona, hem doğduğu 
gün, hem öleceği gün, hem- 
de diri olarak kaldırılacağı gün 
selâm olsun!

16— Bu kitapta Meryem’i 
de an! Hani ailesinden ayrılıp 
evinin doğu tarafında bir yere 
çekilmişti (4).

1 7 —  Onların önünde bir 
perde kurdu. Derken kendisi
ne ruhumuzu (C e b r â i l ’i) gön
derdik de, ona düzgün bir in
san şeklinde göründü.

18—  (M e ry e m  o n a ), “ Eğer 
Allah dan korkan biri isen ben, 
senden Rahmân’a sığınırım!” 
dedi.

1 9 —  (C e b râ i l) ,  “ Ben, an
cak Rabbinin sana bir elçisi
yim! Sana tertemiz bir oğlan 
bahşetmek için geldim.” dedi.

2 0 —  Meryem, “ Benim na
sıl oğlum olur? Bana bir insan 
dokunmadı ki! Ben fahişe de 
değilim!” dedi.

2 1 —  (C e b râ i l ) ,  “ Evet öyle! 
Ama Rabbin buyurdu ki: Bu iş 
bana göre kolaydır! Hem onu, 
insanlara, kudretimizin bir delili 
ve tarafımızdan bir rahmet ya
pacağız. Zaten bu iş (b en im  
e z e lî ilm im de) olmuş bitmiş
tir.”  dedi.

2 2 —  Böylece Meryem 
(C e b r â i l ’in ü fü rm e si ile ) Isa’
ya gebe kaldı ve onunla uzak 
bir yere çekildi.

2 3 —  Derken doğum sancı
sı, onu bir hurma ağacının kü

tüğüne getirdi. Meryem, “ Ah, keşke bundan evvel öley- 
dim de unutulmuş gitmiş olaydım!”  dedi.

24— Cebrâil ona, alt taraftan şöyle seslendi: “ Üzülme! 
Rabbin senin alt yanında bir su ırmağı yarattı.

25— Hurmanın dalını kendine doğru silkele! Üzerine 
devşirilmiş taze hurmalar dökülsün!

(3) Hz. Yahyâ üç yaşında çocuk iken kendisine peygamberlik veril
miştir. O, günah işlemediği gibi, gönlünden bile günah işlemeyi geçir- 
memiştir.

(4) Beyt-i Mukaddes’in yahut evinin şark cihetine. Bundan dolayı 
Nasara doğu tarafım kendilerine kıble edinmişlerdir.
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2 6 —  Artık ye, iç. Gözün aydın olsun! Eğer insanlardan 
birini görürsen, "Ben, Rahmân’a oruç (s u s m a )  adadım. 
Onun için bugün hiç kimseye aslâ söz söyleyemem!" de
yiver.

2 7 —  Sonra çocuğu alıp kavmine getirdi. Onlar, "Ey 
Meryem! Yemin olsun sen acîb bir yaramaz iş yapmış
sın.

2 8 —  Ey Hârun’un hemşiresi! Senin baban kötülük ada
mı değil idi, anan da fahişe değil idi (b u  ç o c u ğ u  n e re d e n  

b u ld u n ? )”  dediler.

2 9 — Bunun üzerine Mer
yem, çocuğa işaret etti. Ora
dakiler, "Biz, beşikteki çocuk
la nasıl konuşuruz?" dediler.

3 0 —  Çocuk konuştu: 
"Ben, gerçekten Allah’ın ku
luyum. Bana kitap verdi ve be
ni peygamber yaptı.

3 1 —  Beni her nerede ol
sam mübarek (h ay ır lı) kıldı ve 
yaşadığım müddetçe bana na
mazı, zekâtı emretti.

3 2 —  Beni, anneme hürmet
kar yaptı, azgın bir zorba yap
madı.

3 3 —  Hem doğduğum gün, 
hem öleceğim gün, hem de di
ri olarak (m e z a r d a n ) kaldırıla
cağım gün, selâm bana!..’ ’ 
dedi.

3 4 —  İşte hak
kında şek etmek
te oldukları Mer
yem oğlu İsa, Hak 
sözünce budur.

3 5 —  A llah’ın 
çocuk edinmesi 
olacak şey değil
dir. O, bundan 
münezzehtir. O, 
bir şeyi dileyince, 
ona sadece “ Ol” 
der; o da oluverir.

3 6 —  Muhak
kak Allah, benim de, sizin de 
Rabbimizdir. O halde O’na 
ibadet edin, doğru yol işte bu
dur” .

3 7 —  Sonra hizibler (H ıris - 
t iy an la rla  Y a h û d iie r ) kendi 
aralarında ihtilâfa düştüler. Ar
tık büyük bir günün görülecek 
dehşetinden vay küfredenlerin 
haline!..

3 8 —  Onlar bize gelecekleri 
gün, neler işitecekler, neler 
görecekler, neler!.. Lâkin za
limler, bugün (d ü n y a d a ) açık 
bir sapıklık içindedirler.



309 Meryem Sûresi Cüz: 16, Sûre: 19

3 9 —  Kâfirleri, pişmanlık gü
nü ile korkut. Çünkü onlar için 
azap hükmü verilmiştir. Halbu
ki kendileri hâlâ bundan gaf
let içindedirler. Onlar buna 
inanmazlar.

4 0 —  Şüphesiz ki, yere ve 
üzerindekilere biz vâris olaca
ğız biz! Ve hep onlar bize dön
dürüleceklerdir.

4 1 —  Bu kitapta İbrahim’i de 
an. Çünkü o, çok doğrucu bir 
peygamberdi.

4 2 —  Bir vakitler babasına 
şöyle demişti: “ A babacığım! 
O işitmez, görmez ve sana 
hiçbir faydası olmaz şeylere 
niçin taparsın?

4 3 —  A babacığım! Hakikat 
bana, sana gelmeyen bir ilim 
gelmiştir. O halde, bana uy ki, 
seni dümdüz bir yola çıkara
yım.

4 4 —  A babacığım! Şeytana 
tapma! Çünkü şeytan Rah- 
mân'a âsi olmuştur.

4 5 —  A babacığım! Ben, 
cidden korkuyorum ki, sana 
Rahmân'dan bir azap doku
nurda, şeytana yâr olursun!” .

4 6 —  (B a b a s ı ) ,  “Ey İbra
him! Sen benim ilâhlarımdan 
yüz mü çeviriyorsun? Yemin 
ederim ki, eğer vaz geçmez
sen, seni muhakkak taşla te
pelerimi Hem beni uzun müd
det bırak, git!”  dedi.

4 7 —  İbrahim şu cevabı ver
di: ‘ ‘Selâm sana! Senin için 
Rabbimden af dileyeceğim. 
Çünkü O, bana çok lütufkâr- 
dır.

rılıp giderim de, Rabbime dua ederim. Umulur ki, Rabbi- 
me (s e n in  iç in ) dua etmekle bedbaht olmam.”

4 9 —  Vaktâ ki onlardan ve Allah'ı bırakıp taptıkları put
lardan ayrılıp (B â b i l ’d e n  Ş a m ’a )  çekildi. Biz de kendisine 
İshak'la Yakûb'u İhsan ettik ve her birini de peygamber 
yaptık.

50— Bunlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Hep
sini dillere destan ettik.

48— Hem sizden ve Allah’ı 
bırakıp taptığınız şeylerden ay-

51— Bu kitapta Mûsa’yı da an! Çünkü o ihlâsa erdiril
mişti ve (A llah  ta ra fın d a n ) gönderilmiş bir peygamberdi.
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52—  Biz, ona Tûr (dağın ) ın sağ tarafından nida ettik ve onu, 
(m ünâcatla ) yakınlık mertebesine erdirdik.

53— Onu esirgememizden dolayı kardeşi Hârun'u da ken
disine bir peygamber olarak bahşeyledik.

54— Bu kitapta İsmail’i de anı Çünkü o, sözünae sadık (bir 
zât)dı ve gönderilmiş bir peygamberdi.

55— Kavmine namaz kılmayı, zekât vermeyi emrediyordu ve 
Rabbi katında rızaya nâil olmuştu.

56— Bu kitapta İdris’i de an! Çünkü o, çok doğrucu bir pey
gamber idi.

57— Biz, onu yüksek bir yere 
kaldırdık (gökte veya cennette
dir).

58— işte bunlar, Allah’ın ken
dilerine nimet ihsan buyurduğu 
peygamberlerden, Âdem soyun
dan ve Nûh ile beraber gemiye 
bindirdiklerimizden, İbrahim ile İs
rail’in zürriyetinden ve hidâyet ve
rerek seçtiğimiz kimselerdendir. 
Kendilerine Rah- 
m ân’ın âyetleri 
okunduğu vakit, ağ
layarak secdeye ka
panırlardı (5).

59— Sonra bun
ların arkalarından 
bozuk bir nesil gel
di ki, namazı terket- 
tiler; şehvetlerine 
uydular. Bunlar da 
gayyayı boylaya
caklardır.

60— Ancak tev- 
be edip imana gelen 
ve yararlı işler yapanlar müstes
na! Çünkü bunlar, cennete gire
cekler ve haksızlığa uğratmaya
caklardır.

61— Rahmân’ın kullarına gıya
bî olarak va’d buyurduğu Adn 
cennetlerine... Şüphe yok ki O ’- 
nun va’di yerini bulagelmiştir.

62— Orada hiç boş söz işit
mezler, yalnız selâm işitirler. Rı- 
zıkları da sabah - akşam orada 
(kendilerine verilir).

63— İşte bu öyle bir cennettir 
ki, biz ona kullarımızdan takvâ sa
hibi olanları vâris yapacağız.

64— Biz (e lç iler) ancak Rab- 
binin emri ile ineriz. Önümüzde
ki, arkamızdaki ve bunların ara
sındaki her şey O ’nundur. Rab- 
bin unutkan değildir. (Vahyi g e 
ciktirmekle seni terk ed ecek  de
ğildir) (6).

(5) Dikkat!.. Secde âyetidir.
(6) Bu âyet, vahy birkaç gün geci

kip Peygamber Efendimiz Cebrâil 
aleyhisselâma “Mâni nedir id, bizi 
eskisinden daha fazla ziyaret etmi
yorsun?" dediği valdt indi.
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6 5 —  O bütün göklerle ye
rin ve aralanndakilerin Rabbi- 
dir. Şu halde O’na ibadet et ve 
kulluğunda da sebat eyle. 
Sen, onun için bir adaş bilir 
misin?

66— İnsan, ‘ ‘Ben öldüğüm 
vakit, diri olarak (k a b ird e n ) çı
karılacak mıyım?” diyor.

6 7 —  O insan, düşünmüyor 
mu ki, evvelce hiçbir şey de
ğilken, biz kendisini yarattık.

68— Rabbine yemin olsun 
ki, biz on lan şeytanlarla bera
ber mutlaka mahşere toplaya
cağız. Sonra onları muhakkak 
diz çökmüş olarak cehenne
min etrafında hazır bulundura
cağız.

6 9 —  Sonra her zümreden 
Rahman'a karşı en ziyade is
yankâr hangileri ise, muhak
kak ve muhakkak çıkarıp ( c e 
h e n n e m e ) atacağız.

7 0 —  Sonra elbette biz o ce
henneme-girmeye daha lâyık 
olanları da çok iyi biliriz.

7 1 —  Hem içinizden hiçbir 
kimse yoktur ki, mutlak suret
te ona uğramış olmasın. Bu, 
Rabbinin kendine vâcib kıldığı 
bir hükümdür.

7 2 —  Sonra, (A l la h ’d a n )
korkanları kurtaracağız. Zalim
leri ise orada diz üstü çökmüş 
olarak bırakacağız.

73—  Âyetlerimiz kendilerine 
açık açık (tecv id  ü z e re )  okun
duğu vakit, inkâr edenler, 
iman edenlere, ‘ ‘Bu iki zümre
den hangisi mevkî itibariyle 
daha iyi ve meclis itibariyle da

ha güzel?” dediler.
74— Halbuki biz, onlardan önce nice nesiller helâk et

tik ki, eşya ve gösterişçe daha güzeldiler.
75— De ki: ‘ ‘Kim dalâlette ise, Rahmân ona istediği ka

dar mühlet versin, nihayet tehdit olundukları şeyi —ya aza
bı veya kıyameti— gördükleri vakit, artık kimin mevkii da
ha fena ve taraftarlan daha zayıf imiş, bileceklerdir.

76— Allah, hidâyeti kabul edenlere daha ziyade hidâ
yet verir. Bâki kalacak olan yararlı ameller, Rabbinin ka
tında sevapça da hayırlıdır, akıbetçe de hayırlıdır.
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77— Gördün mü o âyetlerimizi inkâr eden ve "Elbette bana 
mal ve evlâd verilecek.”  diyen kimseyi? (7).

78— O, gaybı mı öğrenmiş; yoksa Rahmân katından bir ahid 
mi almış?

82— Hayır! O putlar, yarın on
ların ibadetlerini inkâr edecekler 
ve aleyhlerine düşman olacaklar
dır.

83— Görmedin mi, biz, şey
tanları o kâfirler üzerine musallat 
ettik. Onları günaha kışkırttıkça 
kışkırtıyorlar.

84— Öyle İse aleyhlerine 
(a zap  istemekte) acele etme. Biz 
onların günlerini saydıkça sayıyo
ruz.

85— Hatırla ki o gün biz takvâ 
sahiplerini, hey’et halinde Rah
mân’ın huzuruna toplayacağız.

86— Mücrimleri de susamış 
oldukları halde cehenneme süre
ceğiz.

87— Rahmân katında söz al
mış olan kimselerden başkaları 
şefaate sahip olamayacaklardır.

8 8 —  (Yahudilerle Hıristiyan- 
lar), "Rahmân (olan Allah), ço
cuk edindi.”  dediler.

89— Yemin olsun ki, siz çok 
çirkin bir şey ortaya attınız.

90, 91— Rahmân’a çocuk is
nat ettiler diye, az daha gökler 
çatlayacak, yer yarılacak ve dağ
lar yıkılıp çökecekti.

92— Halbuki Rahmân’a çocuk 
edinmek yaraşmaz.

93— Göklerde ve yerde hiçbir 
kimse yoktur ki, Rahmân’a kul 
olarak gelecek olmasın!

94— Yemin olsun! Allah hep
sini kuşatmış ve teker teker say
mıştır.

95— Kıyamet günü de, her biri 
O na tek başına gelecektir.

79— Hayır! Biz onun dediğini yazacağız ve azabını uzattık
ça uzatacağız.

80— O söylediği şeylere (mal ve  ev lâd a ) biz mirasçı olaca
ğız ve o, bize tek başına gelecek.

81— Onlar (M ekke müşrikleri) kendileri için bir izzet olsun 
diye Allah’dan başka ilâhlar edindiler.

(7) Bu adam, müşriklerden Âs bin 
Vâil’dir. Ashaptan Habbâb bin Eret, 
alacağını istemek için ona gittiği va
kit, alay ederek “Bana kıyamette na
sıl olsa mal ve evlâd verilecek ya! 
Orada gelirsin borcumu öderim” de
mişti. Bunun üzerine bu âyet indiril- 
mistir.
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96— ¡manedipyararlıişlerya- 
panlarvarya, Rahman bunlar için 
bir sevgi verecektir (gönüller on
ları sevecektir).

97—  Biz onu (Kur’ân’ı) senin di
linle kolaylaştırdık ki, onunla takva 
sahiplerini müjdeleyesin; inad 
edenleri de uyarasın.

98— Hem onlardan önce biz, ni
ce asır (halkını) helâk ettik. Onlar
dan hiç birini hissediyor musun, 
yahut onların hafif bir sesini işitiyor 
musun?

(Sûre: 20)
TÂ - HÂ SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
135 âyettir.

Rahman ve Rahim olan 
1 *" ıh ’ın adı ile

1— Tâ,Hâ(1 ),(*).
2— Biz sana bu 

Kur’ân’ı yorulasın 
diye değil de (2),

3 ,4— Ancak Al
lah'dan korkan kim
seye bir nasihat ve 
yerle yüksek gökleri 
yaratanın peyderpey 
indirdiği (bir kitap) 
olmak üzere inzâl et
tik.

5— O Rahmân, 
(kudretiyle) Arş ı is
tilâ etmiştir.

6— Göklerde, yerde, ikisinin a- 
rasında ve toprağın altında neler 
varsa hepsi O'nundur.

7— Sen (dua ederken) sesini 
yükseltirsen (bil ki, Allah bundan 
müstağnidir). Çünkü O gizliyi de, 
daha gizlisini de bilir (Daha gizli
den murad, gönülden geçen şey
lerdir).

8— Allah, kendinden başkailâh 
olmayandır. En güzel isimler 
(Esmâ-i Hüsnâ) O’nundur.

9— Hem sana Mûsa’nın kıssası 
geldi mi?

10— Hani (Medyen’den Mısır’a 
giderken) bir ateş görmüş de, ai
lesine, “ Siz (burada) durun! Be
nim gözüme bir ateş ilişti, belki size 
ondan bir kor getiririm; yahut ate
şin yanında bir kılavuz bulurum. ” 
demişti.

11— Ateşin yanına vardığında 
kendisine, “ Yâ Mûsa!’ ’ diye ses
lenildi.

12— Gerçekten benim, senin 
Rabbin ben I Hemen ayakkabıları
nı çıkar. Çünkü sen, mukaddes 
vâdide, Tuvâ’dasın!

\j&\ J  L i j V©
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(1) Bu harfler müteşâbihtir. Mânâsını yalnız Allah bilir.
(*) Bu sûre-i celile Peygamberimizin (Müslüman olmadan önce) aman

sız düşmanlarından biri olan Hattab oğlu Ömer, Peygamberi öldür
mek için yolda giderken laz kardeşinin Müslüman olduğunu öğrenin
ce evlerine gitti. Bu sûre-i celilenin okunduğunu işitti. Kız kardeşinin 
Müslüman olduğu için yüzüne bir tokat vurdu. Yüzü gözü kan içinde 
kalan kardeşi de Müslüman olduğunu söyledi. Bu durum karşısında 
hiddeti geçen Ömer, ne okuduklarını sordu. Kız kardeşi de okudukla
rım gösterdi. Kız kardeşi bu âyetleri okuyunca Müslüman olmak için 
Peygamberin huzuruna çıkıp hidayete erdi ve aynı zamanda Müslü
manların kırkıncısı oldu.

(2) Bu âyet, Peygamber (s.a.v.) in teheccüd namazını uzun tutması 
üzerine inmiştir.
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13— Ben, seni (peygamberliğe) seçtim. Şimdi vahy oluna
cak şeyleri dinle:

14— Muhakkak Allah benim, ben! Benden başka hiçbir İlâh 
yoktur. Onun için bana ibadet et! Ve beni anmak için namaz 
kıl.

15— Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Ben onu neredey
se açıklayacağım geliyor ki, herkes yaptığının karşılığında ce
zalansın (iyi ise mükâfat, kötü ise ceza görsün).

16— O halde, sakın ona Inanmayıp da kendi hevâsına uyan 
kimse, seni ondan alıkoymasın. Sonra helak olursun!

17— Nedir bu sağ elindeki yâ Mûsa?

18— Mûsa, ‘ ‘O benim âsâm- 
dır. Ben ona dayanırım, onunla 
davarlarıma yaprak silkerlm. Be
nim onda daha başka hacetlerim 
de vardır” , dedi.

19— (Allah Teâlâ), “ Bırak onu 
yâ Mûsa!”  buyurdu.

20— Mûsa da onu bıraktı, bir 
de ne görsün! Âsâ yılan olmuş 
koşuyor!..

21— Allah Teâlâ, “ Tut onu, 
korkma! Biz onu eski haline çe
vireceğiz.”  buyurdu.

22— Bir de, başka bir mûcize 
olmak üzere elini koynuna sok ki, 
kusursuz bembeyaz çıksın.

23— Bunları, sana en büyük 
mûcizelerimizden bir kısmını gös
terelim diye yaptık.

24— Flr’avn’a git! O gerçekten 
azdı” .

25— Mûsa dedi ki: “ Ey Rab- 
bim! Benim göğsüme genişlik 
ver!

26— İşimi kolaylaştır.
27— Dilimden düğümü (pel

tekliği) çöz! (3).
28— Ki sözümü iyi anlasınlar.

29, 30— Bir de bana, ailem
den kardeşim Hârun’u vezir ver!

31— Onunla sırtımı pekleştir.

32— Ve onu işimde bana or
tak et!

33— Ki seni çok teşbih edelim.
34— Ve seni çok zikredelim.
35— Şüphe yok ki, sen bizi 

görüp duruyorsun!” .
36— Allah Teâlâ şöyle buyur

du: “ Dilediğin sana verildi, yâ 
Mûsa!

37— And olsun! Biz, sana bir 
defa daha lütufta bulunmuştuk.

(3)Fir’avn’ınkâhinleri bu çocuğun 
saltanatına son verecek çocuk oldu
ğunu söyleyince, ateşle imtihan olun
muş. Elma diye önüne konan kor ha
lindeki ateşi ağzına götürdüğünden 
dili peltek olmuştur.
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38— Hani bir vakitte annene 
şu ilhamı vermiştik:

39— Onu tabutun içine koy 
da deryaya bırak. Derya da onu 
sahile atsın ve onu, hem bana 
düşman, hem ona düşman biri 
alsın! '. Bir de benim murakabem 
altında yetiştirilmen için üzerine 
tarafımdan bir sevgi koydum (4).

40— Hani kız kardeşin (Mer
yem) gidiyor da, “ Ona iyi baka
cak birini buluvereyim mi size?’ ’ 
diyordu. Böylece seni annene ia
de ettik ki, gözü aydın olsun da, 
üzülmesin. Hem (Mısır’da) bir 
adam öldürdün de seni gamdan 
(kısasdan) kurtardık ve seni çe
şitli belâlarla imtihan ettik. Bu se
beple yıllarca Medyen halkı için
de kaldın. Sonra da bir kader üs
tüne (sana takdir ettiğim pey
gamberlik için buraya) geldin, yâ 
Mûsa!

41— Ben, seni, kendime pey
gamber seçtim.

42— Sen, kardeşin ile birlikte, 
mucizelerimle git. Beni anmakta 
gevşeklik göstermeyin.

43— Fir'avn’a gidin. Çünkü o 
azdı (Tanrılık iddia etti).

44— Varın ona yumuşak söz 
söyleyin. Olur ki nasihat dinler, 
yahut korkar".

45— (Mûsa ile Hârun), “ Ey 
Rabbimiz, onun bize karşı aşırı 
davranmasından yahut azgınlaş
masından muhakkak korkarız!”  
dediler.

46— Allah Teâlâ buyurdu ki: 
“ Korkmayın! Zira ben sizinle be
raberim, işitirim ve görürüm.

47— Hemen ona gidin de de
yin ki: “ Biz Rabbinin elçileriyiz. 
Artık İsrâil oğullarını bizimle gön
der (Şam’a gitsinler). Onlara ezi
yet edip durma! Biz, sana, Rab- 
binden bir mûcize ile geldik. Se
lâm da, doğruya tâbi olanadır.

48— Gerçekten bize vahy 
olundu ki, azap (bizim getirdik
lerimizi) yalanlayanlara ve yüz 
çevirenleredir. ’ (Mûsa ile Hârun 
(a.s.) Fir’avn’a giderek bütün 
bunları söylediler).

49— Fir’avn, “ O halde sizin Rabbiniz kimdir, yâ Mûsa?” 
dedi.

50— Mûsa, “ Bizim Rabbimiz, her şeye hilkatini veren, son
ra da yolunu gösterendir.”  dedi.

51— Fir'avn, “ Yâ geçmiş kuşakların hali nedir?”  dedi.

(4) Musa’nın (a.s.) annesi, Fir’avn’m diğer erkek çocukları gibi oğ
lunu da öldürmesinden korkuyordu. Âyet-i kerimede ilham edildiği 
gibi oğlunu bir sandığa koyarak deryaya bıraktı. Derya da onu sahi
le, Fir’avn’ın bahçesinin kenarına attı. Hanımı Asiye Ue birlikte bah
çesinde oturan Fir’avn, sandığı sudan çıkarttı, içindeki çocuğu görünce 
şaşırdı. Çocuğa derin bir muhabbet besledi.
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52— Musa şu cevabı verdi: “ Onların ilmi, Rabblmin ka
tında bir kitaptadır (Levh-i Mahfuz’dadır). Rabbim şaşmaz 
ve unutmaz.

53— O ki, yeryüzünü sizin için bir beşik yapmıştır. Ora
da sizin için yollar açmış ve gökten su indirmiştir. Bu se
beple muhtelif nebatlardan çiftler çıkarmaktayız (5).

54— Hem yeyin, hem hayvanlarınızı güdün! Muhakkak 
bunda akıl sahipleri için birçok ibretler vardır.

55— Sizi ondan (topraktan) yarattık; sizi yine ona iade 
edeceğiz. Başka bir defa daha sizi yine ondan çıkaraca-

ğız.
56— Yemin olsun ki, b£, 

Fir’avn’a mûcizelerimizin hep
sini gösterdik. Böyle iken o, yi
ne yalanladı ve kabul etmedi.

57— (Fir’avn), “ Yâ Mûsa! 
Sen, sihrinle bizi yerimizden 
çıkarmak için mi geldin?

58— O halde biz de sana 
mutlaka senin sihrin gibi bir si
hir yapacağız. Şimdi sen, bi
zimle senin aramızda bir mîâd 
tayin et ki, ne senin, ne de bi
zim caymayacağımız orta bir 
yer olsun!”  dedi.

59— (Mûsa), “ Sizin (bizim
le) buluşma zamanımız, ziynet 
(bayram) günü ve insanların 
toplanacağı kuşluk zamanı
dır.”  dedi.

60— Bunun üzerine Fir’avn 
dönüp gitti ve bütün hilesini 
derip topladı, sonra geldi.

61— Mûsa onlara, “ Yazık
lar olsun size! Allah'a yalan if
tira etmeyin! Sonra bir azapla 
kökünüzü kazır! Gerçekten if
tira eden ziyana uğrar." dedi.

62— Sihirbazlar aralarında 
işlerini münakaşa ettiler ve giz
lice fısıldaştılar.

63— Dediler ki: “ Bu iki 
(kardeş) muhakkak sihirbaz
dır. Büyüleriyle sizi hem yeri
nizden çıkarmak, hem de en 
üstün olan dininizi yok etmek 
istiyorlar.

64— Onun için, bütün hile
lerinizi toplayın, sonra saf ha
linde gelin. Bugün üstün ge
len, muhakkak felâh bulur!” .

(5) Kur’ân’ın İlmî bir mucizesidir. 
Çünkü bitkilerin de erkekli dişili ol
duğuna, bitkide erkek ve dişi tohum
larının bulunduğuna işaret edilmek
tedir.
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65— Sihirbazlar, “ Yâ Mu
sa! Ya sen Câsanı) at! Yahut 
ilk atan biz olalım!”  dediler.

66— Mûsa, “ Yok, siz 
atın!’ ’ dedi. Bir de ne gör
sün! Onların ipleri ve sopa
ları, yaptıkları sihirden, ken
disine gerçekten koşuyorlar- 
mış hayâlini veriyor...

67— Birdenbire Mûsa, 
içinde bir korku duydu.

68— “ Korkma! Çünkü üs
tün gelecek sensin sen!

69— Sağ elindekini bırakı
ver! O, onların yaptıklarını 
yalar yutar! Zira onların yap
tıkları, sırf sihirbaz hilesidir. 
Sihirbaz ise, nerede olsa fe- 
lâh bulmaz.”  dedik.

70— Sonunda bütün sihir
bazlar secdeye kapandılar, 
“ Biz, Hârun’la Mûsa’nın 
Rabbine iman ettik.”  dediler.

71 — <Fir’avn), “ Ben size 
izin vermeden ona iman etti
niz ha? O, muhakkak size 
sihri öğreten büyüğünüzdür. 
O halde ahdim olsun, ben de 
mutlaka sizin ellerinizi, ayak
larınızı çaprazlama kesece
ğim ve sizi mutlaka hurma 
dallarına asacağım! Böylece 
hangimizin azabı daha şid
detli ve daha devamlıymış bi
leceksiniz.”  dedi.

72—  (Sihirbazlar), “ İmkâ
nı yok, bize gelen bu açık 
mucizelere ve bizi yaratana 
karşı, seni aslâ tercih ede
meyiz! Artık hükmün neye 
geçiyorsa, hükmünü ver. 
Senin hükmün ancak bu 
dünya hayatına geçer!

73— Doğrusu biz, günah
larımızı ve bizi zorladığın sih
re karşı, bizi bağışlasın diye 
Rabbimize iman ettik. Allah

hem (sevapça senden) daha hayırlı, hem (azapça) da
ha devamlıdır.

74— Şüphesiz ki her kim Rabbine mücrim olarak va
rırsa, ona muhakkak cehennem vardır. Orada ne ölür, 
ne de dirilir.

75— Her kim de O ’na, mü’min ve yararlı işler yap
mış olduğu halde varırsa, işte onlara en yüksek dere
celer vardır.

76— Adn cennetleri ki, altlarından ırmaklar akar, ora
da ebedî olarak kalacaklardır. İşte temizlenen kimse
nin mükâfatı budur!”  dediler.
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77— Ve hakikaten Mûsa’ya şöyle vahy ettik: “ Kullarımla 
geceleyin (Mısır’dan) yürü de, âsânı vurarak onlara denizde 
kuru bir yol aç. Bu suretle yetişilmekten korkmazsın, (boğul
maktan da) endişe etmezsin’ ’ .

78— Derken Fir’avn ordularıyla onları takip etti. Deniz de 
onları nasıl kapladıysa öyle sarıverdi.

79— Hâsılı Fir’avn, kavmini dalâlete sürükledi; hidâyete er- 
diremedi.

80— Ey İsrâil oğullan! Sizi düşmanınızdan muhakkak kur
tardık ve size Tûr’un sağ tarafına va'de verdik. Üzerinize de 
kudret helvası ile bıldırcın (kuşu) indirdik.

81— Size verdiğimiz rızıkların 
en temizlerinden yeyin ve rızık 
hakkında taşkınlık etmeyin ki, 
sonra üzerinize hışmım iner. Ki
min üzerine de benim hışmım 
vâcib olur. O, muhakkak uçuru
ma düştü demektir.

8 2 — Bununla 
beraber, hiç şüphe 
yok ki ben, tevbe- 
kâr olan ve iman 
edip yararlı iş gö
ren, sonra da hak 
yolda sebat göste
ren kimse için çok 
bağışlayıcıyım.

83— Hem seni 
acele ile kavmin- 
den ileri geçiren 
nedir yâ Mûsa?
(dedik).

84— (Músa) dedi ki: “ Onlar, 
benim izim üzerindedirler. Ben, 
sana acele ettim ki, Rabbim 
hoşnud olasın!” .

85— (Allah Teâlâ), “ Biz, se
nin ardından kavmini imtihan et
tik. Sâmirî, onları şaşırttı.”  bu
yurdu (6).

86— Mûsa, öfkeyle, kederle 
derhal kavmine döndü, "Eykav- 
nim! Rabbiniz size güzel., bir 
va’dde bulunmamış mı idi? Üze
rinize zaman mı uzadı; yoksa 
Rabbinizden size bir gadap in
mesini arzu ettiniz de mi, bana 
olan va’dinizden caydınız?”  de
di.

87— Onlar şu cevaDi verdiler: 
“ Biz, sana verdiğimiz sözden 
kendiliğimizden caymadık. Lâ
kin biz o (Kıbti) kavmin ziynetin
den birtakım ağırlıklar yüklen
miştik. Onları ateşe attık. Sâmi
rî de (kendi ziynetini) attı ”. (Dü
ğün için Kıbtilerden emanet 
olarak ziynet eşyası almışlar 
da, ellerinde kalmıştı).

I6J Rivayet edildiğine göre, Sâmi
rî, İsrâil oğullarının Sâmire kabile
sine mensup bu herif, bir buzağı 
heykeli yaparak halka onun tanrı ol
duğunu telkin ederek onları Mûsa 
ile Harun (a.s.) un hak dininden ayır
maya çahşmıştı.
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88— Derken (Sâmiri) onlara 
bir buzağı heykeli çıkardı ki, bö
ğürmesi vardı. Bunun üzerine 
(Sâmiri ve hempaları), “  işte si
zin de ilâhınız, Mûsa’nın da ilâ
hı budur. Fakat (Mûsa bunu 
unuttu da aramak için Tür da
ğına gitti)" dediler.

89— Görmüyorlar mı idi ki, o 
(dana) kendilerine hiçbir söz ia
de edemiyor, ne bir zarar, ne de 
fayda vermeye malik olamıyor
du?

90— Yemin olsun ki, önce
den Hârun onlara, "Ey kavmim!
Siz, bununla sırf bir imtihana tâ
bi tutuldunuz. Şüphesiz ki sizin 
gerçek Rabbiniz, Rahmân’dır.
Gelin bana uyun ve emrime ita
at edin!”  demişti.

91— Onlar: "M ûsa bize dö- 
nünceye kadar biz, bu buzağı
ya tapmakta devam etmekten 
aslâ ayrılmayacağız!" dediler.

92, 93— Mûsa, "E y Hârun!
Sana ne mâni oldu ki, bunların 
dalâlete düştüklerini gördüğün 
vakit benim ardımca yürüme
din? Yoksa emrime isyan mı et
tin?" dedi.

94— Hârun; "Ey anamoğlu!
Benim sakalımı ve başımı tutma.
Ben, senin, ‘ İsrâil oğulları ara
sında ayrılık çıkardın; benim sö
züme bakmadın!' diyeceğinden 
korktum ." dedi.

95— Mûsa (Sâmirî’ye döne
rek), "Yâ senin derdin neydi, ey 
Sâmirî?" dedi.

96— (Sâmirî şu cevabı ver
di): "Ben onların görmedikleri
ni gördüm de, Resûlün izinden 
bir avuç (toprak) aldım, onu 
(erimiş mücevherlerin içine) at
tım. Böylece nefsim bunu bana 98— Sizin ilâhınız, ancak ve ancak kendinden başka hiç- 
hoş gösterdi" (7). bir ilâh olmayan Allah’dır. O, ilmi ile her şeyi kuşatmıştır.

lâ cayılmayacak. O başında bekleyip durduğun ilâhına 
da bak! Bizonucayırcayıryakacağız. Sonraonu parça
layıp mutlaka deryaya saçacağız!" dedi (8).

97— Mûsa, "Haydi defol! 
Hayatın boyunca senin nasi
bin, "Benimle temas yok!”  
demendir. Hem sana bir de 
azap zamanı var ki, ondan as-

(7) Sâmirî, Cebrâil aleyhisselâmm atının bastığı yerden bir avuç 
toprak alarak buzağı heykelinin içine atmış. Buzağı heykeli, dana 
gibi böğürmüş ve oradakilere “İşte sizin ilâhınız budur” demişti.

(8) Sâmirî, bundan sonra çölde dolaşmaya başlamış ve birini gör
düğü zaman “Temas yok” diye bağırırmış. Şayet bir kimse ona do
kunursa ikisi birden hasta olurmuş.
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99— işte sana geçmişin (mühim) haberlerinden bir 
kısmını böylece anlatıyoruz. Muhakkak, sana tarafımız
dan bir zikir (Kur’ân) verdik.

100— Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz ki, kıyamet 
günü ağır bir vebal yüklenecektir.

101— Böyleleri ebedî olarak azabın içinde kalacak
lardır. Kıyamet gününde, onlar için bu ne fena bir yük
tür!..

102— O gün ki, Sûr a üfürülecek ve mücrimleri o 
gün gözleri gömgök mahşere toplayacağız.

103— Aralarında gizli giz
li, (Dünyada) on geceden 
fazla kalmadınız!”  diye ko
nuşacaklar.

104— Aralarında konuş
tuklarını biz daha iyi biliyo
ruz. En akıllısı, “ Bir günden 
fazla durmadınız!”  der.

105— Bir de sana dağlar
dan soruyorlar. İmdi, “ Onla
rı Rabbim ufalayıp savura- 
caktır!”  deyiver.

106— Böylece yerlerini 
dümdüz ova bırakacaktır.

107— Onlarda ne bir çu
kur, ne bir tümsek görmeye
ceksin.

108— O gün, sapmadan 
davetçiye (İsrâfil’e) tâbi olur
lar. Öyle ki, Rablerinin hey
betinden sesler kısılır. Artık 
bir hışıltıdan başka bir şey 
işitmezsin.

109— O gün, Rahmân’ın 
izin verdiği ve konuşmasına 
razı olduğu kimselerden baş
kasının şefaati fayda ver
mez.

110— Allah, onların önle- 
rindekini ve arkalarındakini 
bilir. Onlarsa onu ilmen kav- 
rayamazlar.

111— Ve bütün yüzler, o 
hayy-ı kayyûm (diri ve dâim) 
olan Allah’a baş eğmiştir. Bir 
zulüm yüklenen ise cidden 
hüsrana uğramıştır.

112— Her kim de mü’min 
olarak yararlı işler yaparsa, 
artık o, ne zulümden, ne de 
(hakkının) çiğnenmesinden 
korkar.

113— İşte böyle! Biz onu 
Arabca bir Kur’ân olarak in
dirdik. Ve onda her türlü teh
ditleri tekrar ettik. Umulur ki 
takvâ yolunu tutarlar, yahut 
da o onlara bir ibret verir.
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114— Demek ki Allah, o 
hak şehinşah çok yücedir. 
Mamafih sana vahy tamam 
edilmeden, Kur’ân ’ı oku
makta acele etme. Ve “ Ey 
Rabbim! Benim ilmimi artır! " 
de.

115— And olsun ki bun
dan önce Âdem’e ahd verdik 
(tavsiyede bulunduk) fakat 
o unuttu. Biz onda, bir azim 
bulmadık.

116— Hatırla k[, bir vakit
ler meleklere, “ Âdem için 
secde edin!”  demiştik. He
men secde ettiler, yalnız ib
lis dayattı.

117— Bunun üzerine biz 
de, “ Yâ Âdem, muhakkak 
bu, sana ve zevcene düş
mandır. Sakın sizi cennetten 
çıkarmasın, sonra bedbaht 
olursun.

118— Çünkü senin için 
orada acıkmamak ve çıplak 
kalmamak vardır.

119— Ve sen orada susa- 
mazsın; güneşte yanmaz
sın!”  dedik.

120— Derken şeytan ona 
vesvese verdi, “ Ey Âdem! 
Sana ebedîlik ağacını ve bir 
de tükenmez mülkü göstere
yim mi?”  dedi.

121— Bunun üzerine 
Âdem'le Havvâ o ağaçtan 
yediler ve derhal ayıp yerleri 
açılıverdi. Üzerlerine cennet 
yapraklarından yapıştırmaya 
başladılar ve Âdem Rabbine 
âsi oldu da şaşırdı.

122— Sonra Rabbi, onu

seçti; tevbesini kabul buyurdu ve ona yol gösterdi.
123— “ Oradan birbirinize düşman olmak üzere hep 

beraber inin! Şayet benden size bir hidâyetçi gelir de, 
her kim hidâyetçime uyarsa, işte o sapmaz ve bedbaht 
olmaz.

124— Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, ona 
dar bir geçim vardır. Ve onu kıyamet günü kör olarak 
haşrederiz.”  buyurdu.

125— “ Ey Rabbim! Beni niçin kör haşrettin? Halbuki 
ben görüyor idim!”  der.
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126— Rabbi, “ işte öyle! Sana âyetlerimiz geldi de on
ları unuttun. Bugün de öylece unutulacaksın!” buyurur.

127— Ve işte Rabbinin âyetlerine inanmayıp israf ede
ni biz böyle cezalandırırız. Muhakkak ki âhiret azabı, da
ha şiddetli ve daha devamlıdır.

128— Biz onlardan önce nice asırlar (halkını) helâk et
mişizdir. Bu onları irşad etmedi mi? Halbuki kendileri 
de onların yurtlarında yürüyüp duruyorlar. Şüphesiz 
bunda, aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır.

129— Eğer (azabın sonraya bırakılması hususunda)

Rablerinden geçmiş bulunan 
bir söz ve belirtilmiş bir müd
det olmasaydı, elbet peşin 
azap lâzım olurdu.

130— O halde, onların de
diklerine sabret (9). Güneş 
doğmadan önce de batmadan 
önce de Rabbine hamd ile teş
bih et (10). Gecenin bazı sa
atlerinde ve gündüzün etrafın
da da teşbih et ki, rızaya nâil 
olasın.

131— Sırf kendilerini imti
han için, bir kısım kâfirlere 
dünya hayatının ziyneti olarak 
(verdiğimiz ve) faydalandırdı
ğımız şeylere sakın göz dikme. 
Rabbinin rızkı daha hayırlı, da
ha devamlıdır.

132— Hem ailene namazı 
emret, kendin de ona devam 
eyle! Biz senden rızık istemi
yoruz. Biz senin rızkını veririz 
(güzel) akıbet takvâ (yolu yol
cuları) nındır.

133— Bir de (kâfirler), “ O, 
bize Rabbinden bir mûcize ge
tirse ya!”  dediler. Acaba bun
lara evvelki kitaplarda bulunan 
beyyine gelmedi mi ki?

134— Eğer biz, onları bun
dan önce azapla helâk etmiş 
olsaydık, “ Ey Rabbimiz! Ne 
olurdu, bize bir peygamber 
gönderseydin de, rezil rüsvay 
olmadan âyetlerine uysaydık!” 
derlerdi.

135— De ki: “ Herkes gö
zetlemekte, siz de gözetleyin 
bakalım. Doğru yolun sahipleri 
kimlermiş, hidâyete erenler 
kimlermiş yakında bileceksi
niz!” .

(9) Bu hüküm, kılıç (harbe izin ve
ren) âyet-i celileyle nesh edilmiştir.

(10) “Hamd ile tesbih”ten maksat 
namazdır. Güneşin dogmasından ön
ceki teşbih, sabah namazı; batmasın
dan önceki teşbih, öğle ve ikindi na
mazları; gecenin bir kısım saatlerin
deki ise akşam ve yatsı namazlarıdır.
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Mekke devrinde inmiştir.

112 âyettir.
Rahman ve Rahim olan 

Allah’ın adı ile
1— insanlara hesapları 

yaklaştı. Onlarsa, hâlâ bun
dan gaflette yan çizip duru
yorlar.

2— Rablerinden kendilerine 
gelen her yeni ihtarı, hep alay 
ederek dinliyorlar.

3— Kalbleri hep gaflette. O 
zulmedenler aralarında gizlice 
şöyle fısıldattılar: “ Bu, ancak 
sizin gibi bir insan. Artık görüp 
durduğunuz halde şimdi kal
kıp sihre mi geleceksiniz? '.

4— (Peygamber s.a.v.),
“ Rabbim gökte ve yerde söy
lenen her sözü bilir. Her şeyi 
hakkıyle işiten O’dur; hakkıy- 
le bilen O’dur.’ ’ dedi.

5— Onlar, “ Hayır! Bu söz
ler, karışık rüyalardır. Yok onu 
kendisi uyduruyor; yok o bir 
şâirdir. (Bunlar) yoksa bize 
evvelki (peygamber) lere gön
derildiği gibi bir mûcize getir- 8— Biz, onları yemek yemez birer ceset yaratmadık, 
sin!...’ ’ dediler. Dünyada ebedî kalıcı da değillerdi.
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miz birtakım adamlar gönderdik. Eğer bilmezseniz kitap 
ehline soruverin.

6— Onlardan önce helâk 
ettiğimiz hiçbir belde (halkı) 
iman etmedi. Şimdi onlar mı 
iman edecekler?

7— Biz, senden önce de, 
ancak kendilerine vahy ettiği-

9— Sonra onlara olan va’dimizde durduk da hem ken
dilerini, hem dilediğimiz kimseleri kurtardık. Müsrifleri de 
helâk ettik.

10— Şanım hakkı için! (Ey Kureyş cemaati!) Size öy
le bir kitap indirdik ki bütün zikriniz (şanınız) onda! Hâlâ 
akıllanmayacak mısınız?
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11— Halbuki biz, zulmeden nice memleketler kırıp ge
çirmiş, onlardan sonra başka bir kavim yaratmışızdır.

12— Helâkimizi sezdikleri vakit hemen oradan özengi 
tepiyorlardı (kaçıyorlardı).

13— (Dedik ki): “Tepinmeyin de, içinde şı martı İd iğiniz 
şeylere ve evlerinize dönün. Çünkü sorguya çekileceksi
niz’ ’ .

14— (Onlar), "Vay başımıza gelenlere! Biz gerçekten 
zalimler idik!”  dediler.

15— Artık bütün dâvâları bu oldu. Nihayet onları biçil

miş ekin ve sönmüş (kül yığı
nı gibi bir) hale getirdik.

16— Biz, o gökle yeri ve 
aralarındaki şeyleri oyuncular 
(işi) olsun diye yaratmadık.

17— Eğer bir eğlence yap
mak isteseydik, onu kendi ta
rafımızdan edinirdik. Ama biz 
böyle yapanlar değiliz.

18— Hayır! Biz hakkı bâtı
lın tepesine fırlatınz da beyni
ni parçalar. Bir de bakarsın, o 
anda mahvoluvemniş! Allah’a 
isnat ettiğiniz vasıflardan dola
yı sizlere de yazıklar olsun!..

19— Göklerde ve yerde kim 
varsa O’nundur. O’nun yanın
dakiler kendisine ibadetten 
kibretmezler ve bir yorgunluk 
duymazlar.

20— Gece gündüz, hep Al
lah’a teşbih ederler; usanmaz
lar.

21— Yoksa yerden birtakım 
ilâhlar edindiler de ölüleri on
lar mı diriltecekler?

22— Eğer yerde, gökte Al
lah'dan başka ilâhlar olsaydı, 
ikisi de mutlaka fesada uğrar
lardı. Arş’ın Rabbi (olan Al
lah), onların vasfettikleri şey
den münezzehdir.

23— O, yaptığından sorum
lu olmaz, ama onlar sorumlu
durlar.

24— Yoksa Allah’dan baş
ka ilâhlar mı edindiler? De ki: 
"Delilinizi getirin! işte benimle 
beraber olanların kitabı (Kur’- 
ân) ve benden önceki.ümmet- 
lerin kitabı!.. (Tevrât, İncil ve
saire... Bunların hiç birinde 
Allah’ın şeriki olduğu bildiril
miş midir?). Doğrusu onların 
çoğu hakkı bilmezler de, onun 
için yüz çevirirler.
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25— Senden önce hiçbir 
peygamber göndermedik ki, 
ona, “ Benden başka İlâh yok
tur. Onun için bana ibadet 
edin!’ ’ diye vahy etmiş olma
yalım.

26— Böyle iken, “ Rahmân 
çocuk edindi!”  dediler. O, 
bundan münezzehtir. Doğru
su melekler ikrama erdirilmiş 
kullardır.

27— Bunlar sözle asla O - 
nun önüne geçmezler, hep 
O’nun emriyle hareket ederler.

28— Allah, onların önlerin- 
dekini ve arkalarındakini bilir. 
Onlar ancak Allah’ın rıza gös
terdiği kimseye şefaat ederler 
ve hepsi O’nun korkusundan 
titrerler.

29— içlerinden her kim, 
“ Ben, O’ndan başka bir ilâ
hım!” derse, böylesini cehen
nemle cezalandınrız (nitekim 
İblis’e böyle ceza verdik). 
Zalimleri, biz böyle cezalandı
rırız.

30— Küfredenler, görmedi
ler mi ki, göklerle yer bitişik bir 
haldeydiler de, biz onları ayır
dık ve her canlıyı sudan yarat
tık. Hâlâ inanmıyorlar mı?

31— Yeryüzünde, onları 
sallamasın diye sabit dağlar 
yarattık. Hem o dağlarda pek 
çok geçitler, yollar yaptık. Ta 
ki, doğru gidebilsinler!

32— Gökyüzünü de korun
muş bir tavan yaptık. Onlarsa, 
bunun alâmetlerinden yüz çe
viriyorlar.

33— O, geceyi, gündüzü, 
güneşi ve ay’ı yaratandır. On
ların her biri bir yörüngede do
laşıp durmaktadırlar (1).

34— Biz, senden önce de hiçbir insana ebedîlik ver
medik. Şimdi sen vefat edersen, onlar ebedî mi kalacak
lar?

35— Herkes ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak 
kötülükle ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de, sonunda bi
ze döndürüleceksiniz.

(1) Kur’ân-ı Kerim’in niizûlü zamanındaki hâkim olan fikir şöyley- 
di: Güneş ve ayı hareket ettiren felektir. Halbuki âyet, bunların Al
lah'ın emri ile felekte yüzdüklerini söylemekle o hâkim fikrin isabet
siz olduğunu beyan buyurmuştur.
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36— O küfredenler, seni gördükleri vakit de ancak se
ni alay (konusu) ediniyorlar, “ Bu mu, o İlâhlarınızın lâfını 
eden?”  diyorlar. Halbuki onlar, hep Rahmân’ın zikrini 
(Kur’ân’ı) inkâr ediyorlar.

37— İnsan (sanki) aceleden yaratıldı. Ben, size âyet
lerimi göstereceğim. Acele etmeyin.

38— Bir de, “ Doğru söylüyorsanız, bu tehdid ne za
man (tahakkuk edecek)” diyorlar.

39— Küfredenler ne yüzlerinden, ne arkalarından (kav
rayan) ateşi menedemeyecekleri ve yardım görmeyecek

leri zamanı bir bilseler... (Bu
nu söylemezlerdi).

40— Doğrusu (kıyamet),
onlara ansızın gelecek de ken
dilerini şaşırtacaktır. Artık onu 
ne geri çevirmeye güçleri ye
tecek, ne de kendilerine müh
let verilecektir.

41— Yemin olsun ki, sen
den önce de birçok peygam
berlerle alay edildi. Ama alay 
edenleri, o alaya aldıkları şey 
kuşatıverdi.

42— De ki: “ Sizi, gece ve 
gündüz Rahmân’dan kim ko
ruyabilir?” . Fakat onlar Rable- 
rinin kitabından yüz çevirmiş
lerdir.

43— Yoksa onlar için, ken
dilerini bizden koruyacak ilâh
lar mı var? Onlar kendi nefis
lerini bile kurtaramayacakları 
gibi, bizden kurtulmak için 
yardım da görmeyeceklerdir.

44— Doğrusu biz, onları ve 
atalarını yaşattık, hatta o 
ömür, onlara uzun geldi. Fa
kat şimdi görmüyorlar mı ki, 
biz kâfirlerin arazisini alıp 
(Müslümanlara veriyor) etra
fından azaltıyoruz. O halde ga
lip olan onlar mı?
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45— De ki: “ Ben sizi ancak 
vahy ile (Kur’ân’la) uyarıyo
rum’ ’. (Ama ne kadar uyarıl- 
salar) sağırlar daveti işitmez
ler.

46— Yemin olsun ki, onla
ra Rabbinin azabından bir so
luk (az bir şey) dokunsa mu
hakkak, “ Vay başımıza gelen

ler! Bizler cidden 
zalimlermişiz’ ’ di
yeceklerdir.

47— Biz, kıya
met günü için 
adalet terazileri 
koyarız da hiçbir 
kimse en küçük 
bir şeyle haksızlı
ğa uğratılmaz. Ya
pılan amel, hardal 
tanesi ağırlığında 
bile olsa, onu ge
tirir (tartıya koya

rız). Hesapçı olarak da, biz ye
teriz.

48— Yemin olsun ki, biz 
Mûsa ile Harun'a birzıyâ, tak- 
vâ sahipleri için bir nasihat 
olan Furkan’ı (hakla bâtılı ayı
ran Tevrât’ı) vermiştik.

49— O takvâ sahipleri için 
ki, yalnızken Rablerinden kor
karlar, kıyametten de titrerler.

50— Bu (Kur’ân) da, bizim 
indirdiğimiz mübarek bir zikir
dir. Şimdi siz, bunu mu inkâr 
ediyorsunuz?

51— Yemin olsun, biz bun
dan önce İbrahim’e de hidâ
yetini vermiştik ve onu (n bu
na ehil olduğunu) biliyorduk.

52— O zaman, babasına ve 
kavmine, “ Sizin bu taptığınız 
heykeller nedir?’ ’ demişti.

53— Onlar, “ Biz, atalarımızı

bunlara ibadet eder bulduk!’’ dediler.
54— ibrâhim, “ Yemin ederim ki, siz de, atalarınız da 

açık sapkınlık içindesiniz!”  dedi.
55— “ Sen bize ciddi olarak hakikati mı getirdin, yoksa 

şakacılardan mısın?” dediler.
56— ibrâhim, “ Doğrusu sizin Rabbiniz, göklerle yerin 

Rabbidir ki, onları hep O yaratmıştır. Ben de size bunu 
söylediğime şahitlerdenim.

57— Allah’a yemin ediyorum! Siz dönüp gittikten son
ra putlarınıza mutlaka bir tuzak kuracağım” dedi.
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58— Sonra onları paramparça etti. Yalnız bir büyüğü
nü bıraktı ki, gerekirse ona başvursunlar diye.

59— (Bayram yerinden döndükten sonra), “ A bunu, 
bizim ilâhlanmıza kim yapmış? Muhakkak o, zalimlerden 
biridir." dediler.

60— (Bazıları), "Bir delikanlı işittik; onları anıyordu. Adı
na İbrahim denilirmiş!" dediler.

61— "Öyleyse, onu herkesin gözleri önüne getirin, belki 
şahitlik ederler." dediler.

62— (Nümrûd ve yanındakiler), “ Bunu bizim ilâhları
mıza sen mi yaptın, ey İbrahim?" dediler.

63— İbrâhim, “ Onu belki 
şu büyükleri yapmıştır. Eğer 
söylerlerse, bir soruverseniz 
ya!”  dedi.

64— Bunun üzerine kendi
lerine döndüler de (içlerin
den), “ Doğrusu siz hakikaten 
zalimlerin tâ kendilerisiniz!" 
dediler.

65— Sonra yine (eski) ka
falarına döndürüldüler. “ Ye
min olsun ki onların konuşa
mayacağını sen de bilirsin” 
dediler.

66— ibrâhim, "O halde Al
lah'ı bırakıp da size hiçbir fay
da vermeyen, zarar da yapa
mayacak olan şeylere mi tapı
yorsunuz?

67— Yuh olsun size ve Al
lah'dan başka taptıklarınıza! 
Hâlâ akıllanmayacak mısınız?" 
dedi.

68— Kâfirler (birbirlerine),
“ Eğer bir iş yapacaksanız, 
onu yakın. Böylece ilâhlarını
za yardım edin!”  dediler.

69— Biz, “ Ey ateş! İbrâhim 
için serin ve selâmet ol!”  de
dik (2).

70— Onlar İbrâhim'e tuzak 
kurmak istediler. Fakat biz, 
kendilerini daha çok hüsrana 
düşenler kıldık.

71— Böylece İbrâhim’i ve 
(kardeşi oğlu) Lût'u (Irak’da- 
ki Nümrûd’dan) kurtarıp, için
de âlemlere bereketler verdiği
miz yere (Şam diyarına) çıkar
dık (3). .

72— İbrahim'e ishak’ı, faz
la olarak da Yâkub’u ihsan et
tik ve her birini sâlih kimseler 
yaptık.

(2) Cenâb-ı Hak, ateşten sıcaklık ve 
yakıcılık tabiatını giderdi, onu ışık 
haline getirdi.

(3) İb rahim  aleyhisselâm Filistin’e, 
Lût aleyhisselâm ise Ürdün’deki is
mi ile anılan Lût gölünün yerindeki 
Sedom şehrine yerleşti. İki yerin ara
sında bir günlük mesafe vardır.
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73— Hepsini de emrimizle 
yol gösteren imamlar yaptık. 
Kendilerine hayırlar işlemeyi, 
namazı dosdoğru kılmayı ve 
zekâtı vermeyi vahy eyledik. 
Hepsi de ancak bize ibadet 
ediyorlardı.

74— Lût'a da bir hüküm ve 
ilim verdik. Kendisini kötülük
ler işleyen o beldeden CSedûm 
halkından) kurtardık. Gerçek
ten onlar kötü, fâsık bir kavim 
idiler.

75— Biz Lût’u rahmetimizin 
içine aldık, çünkü o sâlihler- 
den idi.

76— Nûh’u da hatırla ki, 
daha önce dua etmiş; biz de 
duasını kabul buyurmuştuk. 
Kendisini ve yanındakileri o 
büyük belâdan (tufandan) 
kurtardık.

77— Ve âyetlerimizi yalan
layan kavimden biz öcünü al
dık. Hakikaten onlar, kötü bir 
kavim idiler. Biz de onları top
tan boğduk.

78— Dâvud’la Süleyman’ı 
da hatırla! Hani ekin hakkında 
hüküm veriyorlardı. Bir kavmin 
koyunları, (gece vakti) ekin 
tarlasına yayılmıştı. Bizde on
ların verdiği hükme şahit idik 
(4).

79— Biz onu (meselenin 
hükmünü) Süleyman’a bildir
dik. Bununla beraber herbiri- 
ne bir hüküm ve ilim verdik. 
Dâvud’la birlikte teşbih etmek 
üzere, dağları ve kuşları onun 
emrine verdik. Bunları yapmış 
olanlar bizdik.

80— Bir de Dâvud’a, sizi 
harbin şiddetinden korumak

için giyecek zırh sanatını öğrettik. Şimdi şükrediyor mu
sunuz siz?

81— Süleyman’ın emrine de esen rüzgârı verdik ki, bu 
rüzgâr onun emriyle, içine bereketler verdiğimiz yere 
(Şam’a) esiyordu. Biz her şeyi biliyorduk.

[4] Yapılan zarar, koyunlann kıymetine denk geldiğinden dolayı Hz. 
Dâvud koyunlann ekin sahibine verilmesini emretmişti. Henüz onbir 
yaşırda bulunan oğlu Hz. Süleyman ise, tarla eski haline gelinceye 
kadar koyun sahibine, koyunlar da ekin sahibine verilsin diye hüküm 
vermişti.
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82— Şeytanlardan onun için dalgıçlık edenleri ve daha 
başka İşte çalışanları emrine verdik ve hep onları zabte- 
den bizdik.

83— Eyyüb’u da hatırla! Hani Rabbine dua ederek, 
“ Benim başıma (bu) dert geldi, sen merhametlilerin mer- 
hametlisisin!’ ’ demişti (5).

84— Biz de duasını kabul buyurarak, başındaki o za
rarı hemen gidermiştik. Ve tarafımızdan bir rahmet, iba
det edenlere de bir hatıra olmak üzere, ona, hem ailesini, 
hem de onlarla beraber daha bir katını verdik.

85— İsmail’i, İdris’i ve Zül- 
kifl’i de hatırla! Bunların her bi
ri sabredenlerdendi.

86— Onları da rahmetimizin 
içine aldık, çünkü sâlihlerden 
idiler.

87— Zünnûn’u (balık sahi
bi Yûnus’u) da hatırla! Hani 
(yola gelmeyen kavmine) öf
kelenerek gitmişti de, kendisini 
hiç sıkıştırmayacağımızı san
mıştı. Derken (balığın karnın
da) karanlıklar içinde, “ Sen
den başka hiçbir İlâh yoktur. 
Seni noksanlıklardan tenzih 
ederim. Ben, gerçekten hak
sızlık edenlerden oldum!" di
ye dua etmişti.

88— Biz de duasını kabul 
ile kendisini kederden kurtar
dık. Böylece mü’minleri de 
kurtarırız.

89— Zekeriyyâ’yı da hatır
la! Hani Rabbine, “ Ey Rab- 
bim, beni yalnız bırakma! Sen 
vârislerin en hayırlısısın!" diye 
dua etmişti.

90— Bunun üzerine biz de 
duasını kabul ettik ve kendisi
ne Yahyâ’yı verdik. Zevcesini 
de (doğum yapmaya) elverişli 
kıldık. Gerçekten bütün bu 
peygamberler, hayırlara ko
şar, rahmetimizi umarak ve 
azabımızdan korkarak bize 
dua ederlerdi. Bize karşı itaat
kâr idiler.

(5) Halkın kendisinden nefretine 
ve uzaklaşmasına sebep olacak mâ
nâda bir kurtlanma aslâ olmamıştır. 
Zira peygamberler, taraf-ı İlâhiden 
getirdiği ahkâmı tebliğde halkın nef
retini mucip olacak bir hâle düşme
miş ve düşürülmemişlerdir. Bu husus
taki rivayetlerin hiçbirinin aslı yok
tur. Çünkü İsmet-i enbiyaya aylan
dır.



331 El-Enbiya Sûresi Cüz: 17, Sûre: 21

91—  0  kadını (Meryem’i)
de hatırla ki, ırzını lâzım geldi
ği gibi korumuş, biz de ona ru
humuzdan üflemiş, hem ken
disini, hem oğlunu âlemlere ib
ret yapmıştık.

92— işte bu sizin dininiz, 
tek bir dindir. Ben de Rabbi- 
nizim. O halde yalnız bana iba
det edin!

93— Onlar (Yahudilerle Hı- 
rıstiyanlar din) işlerinde arala
rında fırkalaştılar, fakat hepsi 
bize döneceklerdir.

94— İmdi, her kim mü’min 
olarak yararlı amellerden biri
ni yaparsa, onun mesaisi için 
nankörlük yoktur (sevapsız 
bırakılmayacaktır). Muhakkak 
biz, onun amelini yazarız.

95— Helâk ettiğimiz bir bel
de halkının dünyaya dönmeleri 
haramdır (mümkün değildir).

96— Nihayet Ye’cüc ve 
Me’cüc’ün şeddi açılınca, her 
tepeden saldırırlar.

97— Hak olan va’d (kıya
met) yaklaşmıştır. Bir de ba
karsın ki, küfredenlerin gözle
ri belermiştir. “ Vay başımıza 
gelenlere! Biz bundan gaafil 
idik. Hayır! Biz kendimize zul
mettik!”  derler.

hennem odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz!
99— Eğer bunlar ilâh olsalardı, cehenneme girmezler

di. Halbuki (tapanlarla tapılanların) hepsi, orada ebedî ka
lacaklardır.

100— Orada onlar için yanık yanık inlemek vardır. Ama 
orada (cehennemin şiddetle kaynamasından) hiçbir şey 
işitmezler.

98— Muhakkak siz (ey 101— Kendilerine tarafımızdan en güzel (saadet) mu- 
Mekkeliler) ve A lla h  ’t b ırak ıp  k a d d e r o la n la r v a r y a ! İş te  on la r, c e h e n n e m d e n  u za k  kılı- 
taDdıklarınız (putlar) hep ce- nacaklardır.



Cüz: 17, Sûre: 21 El-Enbiyâ Sûresi 332

L & v îj & M  ©  j j ' j f f i .  

0  U UÀ Â.^=eîLl '

©  U>\U U ^ =  ij i, d i l e  UcJ i  jLUj iU  J j  ' 

<S¿Uf ' j  \ \ y y j* . jy y  ¡ j  UiJ 

U U j©  U-jl ©jJUUUJl

U t;\

0  j j  ¿ey U \ ı j j  S \ j  f  

0  U J f j  lüUUUÛ J

102— Onlar, cehennemin hışıltısını bile işitmeyecekler; 
canlarının istediği şeyler içinde ebedî kalacaklardır.

103— En büyük korku (kulun cehenneme atılma em
ri), bunları mahzun etmeyecek ve kendilerini melekler kar
şılayarak; “ işte bu, size (dünyada) va’d olunduğunuz mut
lu gününüzdür’’, diyeceklerdir.

104— Düşün o günü ki biz,, gökyüzünü, kitapların sa- 
hifelerini dürer gibi düreceğiz, ilk başladığımız gibi, yarat
mayı tekrarlayacağız. Bunu, üzerimize aldığımız bir va’d 
olarak yapacağız. Şüphesiz biz (va’dimizi) yapanlarız.

105— Yemin olsun! Biz 
Tevrat’tan sonraki Zebûr’da 
(İlâhi kitaplarda), “ Yere, be
nim sâlih kullarım vâris olacak
tır’ ’ , diye yazdık.

106— Muhakkak bu (Kur’- 
ân) da, ibadet eden bir kavim 
için (muradına) ulaşma (esa
sı) vardır.

107— Ve biz seni ancak ci
hanlara rahmet olarak gönder
mişizdir.

108— De ki: “ Bana, ancak 
sizin ilâhınızın, bir tek ilâh ol
duğu vahy ediliyor. Müslüman 
oluyor musunuz siz?’’.

109— Bunun üzerine yine 
aldırmazlarsa, o halde de ki: 
“ Ben, size düpedüz ilân ettim! 
Ama bu size va’d edilen 
(azap) yakın mı, yoksa uzak 
mı bilemem!’ ’.

110— Şüphesiz Allah, söy
lenen sözün açığa vurulanını 
da bilir, gizli tuttuklarınızı da bi
lir.

111— Bilmiyorum! Belki bu 
(mühlet) sizin için bir imtihan, 
bir vakte kadar bir faydalan
madır.

112— (Peygamber), “ Ey 
Rabbim! (Benimle düşmanla
rım arasında) adaletle hüküm 
ver. Bizim Rabbimiz O Rah- 
mân’dır ki, isnat ettiğiniz vasıf
larınıza karşı yardımına sığını
lan ancak O’dur.”  dedi.
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(Sûre: 22)

EL-HAC SÛRESİ

78 âyettir. 6 âyet müstesna. 
Diğerleri Mekke devrinde in
miştir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Ey insanlar! Rabbiniz- 
den korkun. Çünkü kıyametin 
sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

2— Onu göreceğiniz gün, 
her emzikli (kadın) emzirdiğin
den vaz geçecek ve her yük
lü (kadın) çocuğunu düşüre
cek. İnsanları hep sarhoş (gi
bi) göreceksin, halbuki sarhoş 
değillerdir. Lâkin Allah’ın aza
bı çok şiddetlidir.

3— İnsanlardan öylesi var
dır ki, Allah hakkında bir bilgi
si olmadığı halde, mücadele 
eder de, her inatçı şeytanın 
ardına düşer.

4— (O şeytan ki), aleyhin
de “ Kim bunu dost edinirse, 
muhakkak bu, o kimseyi sap
tırır ve doğru cehennem aza
bına götürür’ ’ , diye yazılmıştır.

5— Ey insanlar! Eğer öl
dükten sonra dirilmekten şüp
hede iseniz, düşünün ki biz,

sizi topraktan, sonra bir meniden, sonra bir pıhtı kandan, 
sonra şekli belli belirsiz bir lokma etten yarattık. Size kud
retimizin kemâlini anlatalım diye. Dilediğimiz müddet ra
himlerde bulunduruyoruz da, sonra sizi bir bebek olarak 
çıkarıyoruz. Sonra da olgunluk çağına ermeniz için (ömür 
veriyoruz). Bununla beraber, içinizden bazılarınız öldürü
lüyor, bazılarınız da ömrün en fena devrine ulaştırılıyor ki, 
biraz ilimden sonra hiçbir şey bilmez olsun. Yeri kuru ve 
ölü bir halde görürsün. Ama, biz onun üzerine suyu in
dirdiğimiz vakit, harekete geçer; kabarır da her dilber çift
ten nebatlar bitirir.
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6, 7— işte bunlar (isbat ediyor ki), Allah hiç şüphesiz 
haktır. Ölüleri O diriltir; O her şeye kaadirdir. Kıyamet ge
lecektir, onda hiç şüphe yoktur. Allah kabirlerdeki insan
ları muhakkak diriltecektir.

8— insanlardan öylesi de vardır ki, hiçbir bilgiye, hiç
bir rehbere ve hiçbir aydınlatıcı kitaba dayanmaksızın Al
lah hakkında mücadele eder (1).

9— Allah’ın yolundan şaşırtmak için (kibrinden) yanını 
büker, çevirir. Ona dünyada bir rezillik vardır (Bedir har
binde tepelenmiştir). Kıyamet günü ise, ona yangın aza

bını taddıracağız.

10— (Kendisine), Bunlar 
senin kazandığın günahlardan 
dolayıdır. Allah, kullarına zu- 
lümkâr değildir" denilecek.

11— İnsanlardan bazısı da 
Allah'a uçtan uça ibadet eder 
(şüphe içindedir). Eğer başı
na bir hayır gelirse ona gönlü 
yatışır. Ama bir belâ gelirse, 
yüzü üstü dönüverir (kâfir 
olur). Dünyası da, âhireti de 
hüsrân olmuştur. İşte apaçık 
ziyan budur.

12— Allah’ı bırakır da ken
disine zararı, faydası olmayan 
şeylere ibadet eder, işte, hidâ
yetten uzak sapıklık budur.

13— Zararı faydasından 
daha yakın olana tapar. Ne fe
na yardımcı, ne kötü arka
daş!..

14— Şüphe yok ki Allah 
iman edip yararlı işler yapan
ları, altlarından ırmaklar akan 
cennetlere koyacaktır. Şüphe 
yok ki Allah, dilediğini yapar.

15— Her kim dünyada ve 
âhirette ona (peygambere) Al
lah’ın aslâ yardım etmeyece
ğini zannediyorsa, hemen gö
ğe doğru (evinin tavanına) bir 
ip uzatsın! Sonra (kendini bo
ğarak) nefesini kessin de bak
sın. Bu yaptığı öfkesini gidere
cek mi? (Yani öfkesinden çat
lasa, yine Allah peygamberi
ne dünyada ve âhirette zafer 
verecektir).

(1) Bu âyet, Ebû Cehil hakkında na
zil olmuştur.
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16— işte biz o Kur'ân’ı 
böyle apaçık âyetler halinde 
indirdik. Ve şüphesiz ki Allah, 

dilediğine hidâyet 
verir.

17— O iman 
edenler, o Yahudi 
olanlar, o yıldızla
ra tapanlar, o Hı- 
ristiyanlar, o ateşe 
tapanlar ve o Al
lah a ortak koşan
lar var ya! Mu
hakkak Allah, kı
yamet günü ara
larında hükmünü 
verecektir. Çünkü 

Allah her şeye şâhittir.

18— Görmedin mi, gökler
de ve yerde olan herkes, Gü
neş, Ay, yıldızlar, dağlar, 
ağaçlar, hayvanlar ve insan
lardan bir çoğu hep Allah’a 
secde ediyor (2). Bir çoğunun 
da üzerine azap hak olmuş! 
Allah kimi hor bırakırsa, artık 
ona ikram edecek yoktur. 
Şüphesiz Allah dilediğini ya
par.

19— Bu iki sınıf (mü’min- 
lerle kâfirler), Rableri hakkın
da birbirleriyle dâvâya kalkışan 
iki hasımdır. Küfredenler için 
ateşten elbiseler biçilmiştir, 
başlannın üstünden kaynar su 
dökülür.

20— Bununla karınlarında
ki muhteviyat ve derileri eriti
lir.

21— Bir de bunlara demir
den kamçılar vardır.

22— Her ne zaman oradan (ateşten), onun bir ızdıra- 
bından (dolayı), çıkmak isteseler tekrar içine döndürülür
ler ve kendilerine, “ Tadın bakalım yangın azabını!’ ’ (de
nilir).

23— Şüphesiz ki Allah, iman edip yararlı işler yapanla
rı, altlarından ırmaklar akar cennetlere koyacaktır. Orada 
altun bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbi
seleri de ipek olacaktır.

(2) Dikkat! Secde âyetidir!
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24— Onlar, sözün en güzeline (Lâilâhe illallah deme
ye) hidâyet edilmişlerdir. Evet onlar Allah’ın doğru yolu
na hidâyet edilmişlerdir.

25— Küfredenlere, Allah’ın yolundan ve Mescid-i Ha
ram'dan —ki biz onu mukîm, misafir müsavî olmak üzere 
bütün insanlar için ibadethane yapmışızdır— menedenle- 
re gelince: Her kim orada haktan saparak bir zulüm yap
mak isterse, biz ona acıklı azaptan taddırırız.

26— Hatırla ki, biz ibrâhim’e Kâbe'nin yerini beyan et
miş ve ona şöyle vahy buyurmuştuk: “ Bana hiçbir şeyi

ortak koşma! Beytimi; tavaf 
edenler için, orada oturanlar, 
rükû ve secde edenler için gü
zelce temizle!

27— insanlara haccı ilân et. 
Gerek yaya olarak, gerekse 
her uzak yoldan incelmiş bi
nekler üzerinde sana gelsinler 
(3).

28— Gelsinler de kendileri
ne ait menfaatlere şahid ol
sunlar ve Allah’ın kendilerine 
rızık olarak verdiği dört ayaklı 
hayvanlardan kurbanlıklar 
üzerine belirli günlerde Allah’ın 
adını ansınlar. Siz de bu kur
banlıklardan hem yeyin, hem 
de yoksulu, fakiri doyurun.

29— Sonra kirlerini atsınlar 
ve adaklarını yapsınlar da, o 
Beyt-i Atîk’i (Kâbe’yi) tavaf et
sinler!”  (4).

30— (Emir) budur. Her kim 
de Allah’ın hürmetlerine tâzim 
ederse, bu Rabbi katında ken
disi için daha hayırlıdır. Size 
(Mâide sûresinde) okunanlar 
müstesna olmak üzere, bütün 
davarlar helâl kılındı. O halde 
çirkef putlardan kaçının. Yalan 
sözden kaçının!

(3) İnsanları alenen hacca davet 
et, onlara hac eylemelerini emret. 
(Hasan-ı Basri) nin rivayetine göre 
bu hitab Resûlullah (s.a.v.)adır. Al- 
lahuâlem - En iyi bilen Allah’tır.

(4) Tıraş olsunlar, tırnaklarını kes
sinler, koltuklarını, kasıklarım temiz
lesinler.
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31— Allah için doğru (Müs
lüman) lar; O na şirk koşma
yanlar (olun)! Her kim Allah’a 
şirk koşarsa, sanki o gökten 
düşmüş de kendisini kuşlar 
kapıyor, yahut rüzgâr uzak bir 
yere sürüklüyor gibidir.

32— Bu budur! Her kim de 
Allah’ın şeâirine (kurbanlıkla
rına) tâzimde bulunursa, bilsin 
ki bu, kalblerin takvâsındandır.

33— Sizin için onlarda mu
ayyen bir vakte kadar (kurban 
vaktine kadar yün ve sütle
rinden), birtakım menfaatler 
vardır. Sonra da varacakları 
yer, Beyt-i Atîk’de (Harem-i 
Şerifte) nihayet bulur.

34— Her ümmet için, Al
lah’ın kendilerine rızık olarak 
verdiği davarların üzerine bes
mele çeksinler diye, bir kur
ban yeri yapmışızdır, imdi si
zin ilâhınız tek bir ilâhdır. O 
halde yalnız O'na teslim olan 
Müslümanlardan olun! (Ey

Habibim!) O mü- 
tevazi olanları 
müjdele!

35— Onlar ki, 
Allah anıldığı vakit 
kalbleri titrer. Baş
larına gelen musi
betlere karşı sa
bırlıdırlar. Namazı 
dosdoğru kılarlar 
ve kendilerine ver
diğimiz rızıklardan 
bir kısmını (hayı- 
ra) sarfederler.

36— Biz, o kurbanlık (deve 
ve sığır) ları sizin için Allah’ın 
alâmetlerinden yaptık. Sizin 
için onlarda hayır vardır. O 
halde onları (develeri ayakla
rından biri bağlı olarak) ayak
ta boğazlarken üzerlerine bes
mele çekin. Yanları üstü yere

yıkıldıkları vakit, onlardan yeyin. Kanaatkâra ve isteyene 
yedirin. İşte böyle, onları sizin emhnize verdik. Umulur ki 
şükredersiniz.

37— Elbette kurbanlıkların ne etleri, ne de kanları Al
lah’a erecek değildir. Lâkin O’na, sizin takvânız erecek
tir. İşte O, kurbanlıkları böyle sizin emrinize verdi ki, size 
doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı, tekbir ile yücel
tesiniz. Güzel iş yapanları müjdele.

38— Muhakkak ki Allah, iman edenleri müdafaa ede
cektir. Çünkü Allah hiçbir hâini, nankörü sevmez.
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39— Kendilerine savaş açılan (Müslüman) lara, zulme 
uğramaları sebebiyle, (misli ile mukaabele olarak sava
şa) izin verildi. Şüphesiz Allah, mü’minlere zafer verme
ye kaad irdir (5).

40— Onlar ki, “ Rabbimiz bir Allah’dır”  demelerinden 
başka bir sebep olmaksızın, yurdlarından (Mekke’den) 
haksız yere çıkarıldılar. Eğer Allah insanların bazısını ba
zısıyla defetmeseydi, içlerinde Allah’ın ismi çok anılan ma
nastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler çoktan yıkılırdı. 
Elbette Allah, dinine yardım edeni, muzaffer kılacaktır.

Şüphesiz Allah, çok kuvvetli, 
çok güçlüdür.

41— Onlar, o mü’minlerdir 
ki, kendilerini yeryüzünde ik
tidar mevkiine getirirsek na
mazı dosdoğru kılarlar; zekâtı 
verirler, iyiliği emir, kötülüğü 
yasak ederler. Bütün işlerin 
sonu Allah’a dönecektir.

42— (Ey Habibim!) Eğer 
seni (müşrikler) yalanlıyorlar
sa, onlardan önce Nûh’un, 
Âd’ın ve Semûd'un kavimleri 
de (peygamberlerini) yalanla
mışlardı.

43— İbrâhim'in kavmi de, 
Lût’un kavmi de (tekzib et
mişlerdi).

44— (Şuayb’ın kavmi)
Ashab-ı Medyen de öyle! Mu
sa da (Fir’avn tarafından) ya
lanlandı. Ben de o kâfirlere 
mühlet verdim. Sonra onları 
azapla yakaladım. (Görsünler) 
beni inkâr nice olurmuş!..

45— Nice memleketler var
dı ki, biz onları (halkı) zulüm 
yaparlarken helâk ettik de, 
şimdi o memleketler dıvarları 
damlarının üstüne çökmüş, 
ıpıssız kalmışlardır. Hem nice 
kuyu (lar) muhteşem saray 
(lar bomboş kalmıştır)!

46— (Mekke kâfirleri) yer
yüzünde hiç dolaşmadılar mı 
ki, bu sebeple düşünecek 
kalblere, işitecek kulaklara sa
hip olsunlar. Gerçek şu ki, 
gözler kör olmaz; lâkin sineler
deki kalbler kör olur.

(5) Bu âyet, cihad hakkında ilk inen 
âyettir.
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47— Bir de senden acele 
azap istiyorlar. Elbette Allah 
va’dinden caymaz (Bu va’d 
Bedir harbinde yerini bul
muştur). Bununla beraber 
Rabbinin indinde bir gün, si
zin saydıklarınızdan bin yıl gi
bidir.

48— Nice memleketler var
dır ki, zulmederlerken ben on
lara mühlet vermiş, sonra ya- 
kalayıvermişimdir. Sonunda 
dönüş ancak banadır.

49— De ki: "Ey insanlar! 
Ben size tehlikeyi açıkça an
latan bir uyarıcıyım!".

50— Fakat iman edip, ya
rarlı işler görenler var ya! On
lar için bir mağfiret ve cömert
çe bir rızık vardır.

51— Âyetlerimiz hakkında 
fesad için koşuşanlar ise, ce
hennemliklerin tâ kendileridir.

52— Biz senden önce (teb
liğe me’mur) hiçbir resûl ve 
hiçbir nebî göndermedik ki, o 
bir şey temenni ettiği (okumak 
istediği) vakit, şeytan onun te
menni ettiğine bir şey katma
sını arzu etmesin. Ama Allah, 
derhal şeytanın kattığını gide
rir. Sonra âyetlerini muhkem
leştirir. Allah her şeyi bilendir; 
hikmet sahibidir (6).

53— Şunun için ki, şeyta
nın kattığı şeyi kalblerinde ma
raz bulunanlar ve kalbleri katı 
olanlar için bir fitne yapacak
tır ve çünkü zalimler (hakdan) 
uzak bir ayrılık içindedirler.

54— Bir de kendilerine ilim 
verilmiş olanlar, onun (Kur’- 
ân’ın) Rabbinden gelen bir

hak olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de, kalbleri 
ona saygı duysun. Çünkü Allah, iman edenleri, doğru bir 
yola hidâyet eder.

55— O küfredenler de, kıyamet kendilerine ansızın ge
linceye veya kısır bir günün azabı çatıncaya kadar (Kur’- 
ân’dan) yana bir şüphe içinde sürüp giderler.

(6) Bu âyet-i kerimeden bariz bir şekilde anlaşddığına göre, şeyta
nın peygamberlere de musallat olmaya yeltendiği, fakat Allah'ın, va
hiy ile şeytanın tasallutundan peygamberleri kati surette koruduğu 
anlaşılmaktadır.
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56— O gün, mülk Allah’ındır. (Mü’minlerle kâfirlerin)
arasında hükmünü verir. Artık iman edip yararlı işler ya
panlar, Naîm cennetlerindedir.

57— Küfredip âyetlerimizi yalanlayanlar var ya! İşte 
bunlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

58— Allah yolunda hicret edip de, sonra öldürülmüş 
veya ölmüş olanlara gelince: Onları Allah elbette güzel bir 
rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü Allah, gerçekten rızık ve
renlerin en hayırlısıdır.

59— Onları, elbette hoşnud olacakları bir yere koya

caktır. Çünkü Allah, gayet iyi 
bilendir, gayet halimdir.

60— Bu böyle! Bir de her 
kim kendine yapılan cezaya 
misliyle mukabele eder; son
ra yine üzerine tecavüz edilir
se, Allah ona mutlaka yardım 
eder. Şüphesiz Allah çok affe
den, çok bağışlayandır.

61— Bu yardım şundandır: 
Çünkü Allah, geceyi gündü
zün içine sokar; gündüzü de 
gecenin içine sokar. Gerçek
ten Allah, her şeyi işiten; her 
şeyi görendir.

62— Yine bu yardım şun
dandır: Çünkü Allah, kendi 
haktır. Müşriklerin Allah’ı bıra
kıp da taptıkları putlarsa, bâtı
lın tâ kendisidir. Ve yegâne 
yüce, yegâne büyük olan yal
nız Allah’dır.

63— Görmedin mi, Allah 
gökten bir su indirmekle yer
yüzü yemyeşil oluveriyor. Ger
çekten Allah çok lütûfkâr, her 
şeyden haberdardır.

64— Göklerde ve yerde ne 
varsa hep O'nundur. Ve Allah 
hamd olunacak yegâne ganî
dir.
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65— Görmedin mi ki Allah, 
bütün yerdekilerl ve emriyle 
denizde akıp giden gemileri 
hep sizin emrinize vermiştir. 
Semâyı da izni olmaksızın ye
re düşmekten O tutuyor. Doğ
rusu Allah insanlara çok şef
katli, çok merhametlidir.

66— Size hayat veren de 
O’dur. Sonra sizi öldürür; son
ra yine diriltir. Hakikat insan 
çok nankördür.

67— Biz her ümmet için bir 
şeriat tayin etmişizdir ki, onun
la amel ederler. O halde (hay
van kesme işinde) sana aslâ 
muhalefet etmesinler. Sen 
Rabbine davet et! Çünkü sen, 
gerçekten doğru bir hidâyet 
üzerindesin.

68— Eğer, seninle müca
dele ederlerse “ Allah, sizin 
yaptıklarınızı pekâlâ bilir” , de
yiver.

69— Ve (ey mü’minlerle 
kâfirler!) birbirinize muhalefet 
edip durduğunuz şeyler hak
kında kıyamet günü, Allah ara
nızda hükmünü verecektir.

70— Bilmez misin ki Allah, 
gökte ve yerde ne varsa hep
sini bilir. Onlar muhakkak bir 
kitaptadır (Levh-i Mahfuz da
yazılıdır). Şüphesiz ki bu, Al
lah'a göre kolaydır.

71— (Müşrikler), Allah'ı bırakıp kendisine bir delil indi
rilmeyen ve hakkında bilgileri olmayan şeylere (putlara) 
ibadet ediyorlar. Ama o zalimler için, hiçbir yardımcı yok
tur.

72— Kendilerine karşı âyetlerimiz açıktan açığa okun
duğu vakit, küfredenlerin yüzlerinde inkâr hallerini tanır
sın. Neredeyse, kendilerine âyetlerimizi okuyanlara saldı- 
rıverecek gibi olurlar. De kİ: “ Ben size bundan daha kö
tüsünü haber vereyim mi? Ateş!.. Allah onu küfredenlere 
va’d buyurdu. O ne kötü akıbettir!..
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73— Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, şimdi onu din
leyin! Şüphe yok ki sizin Allah’ı bırakıp taptığınız putlar, 
bir sinek bile yaratamazlar. Velev ki hepsi bunun için top
lanmış olsunlar. Şayet sinek onlardan bir şey kaparsa, put
lar onu sinekten kurtaramazlar. Talip de zayıf, matlub da! 
(Yani put da âciz, sinek de).

74— Onlar, Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Mu
hakkak ki Allah çok kuvvetli, çok güçlüdür.

75— Allah, meleklerden de, insanlardan da peygam
berler seçer. Gerçekten Allah her şeyi işitir, her şeyi gö

rür.
76— Onların önlerindekini 

de arkalanndakini de bilir. Bü
tün işler ancak Allah’a döndü
rülür.

77— Ey iman edenler! Rü
kû edin, secde edin, Rabbini- 
ze ibadet edin ve hayır işleyin 
ki, felâh bulasınız!

78— Hem Allah uğrunda 
gerektiği gibi cihad edin! Sizi 
O seçti. Üzerinize dinde bir 
güçlük de yüklemedi, babanız 
Ibrâhim’in dini gibi. Bundan 
önce de, bu kitapta (Kur’ân’- 
da) da size Müslüman adını 
Allah taktı ki, peygamber, si
ze karşı şahit olsun. Siz de bü
tün insanlara karşı şahitler ola
sınız. Artık namazı dosdoğru 
kılın. Zekâtı verin. Ve Allah’a 
sarılın ki, Mevlânız ancak O’- 
dur. Ne güzel Mevlâ O!.. Ve 
ne güzel yardımcıdır O!..
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EL-M Ü ’MİNÛN
SÛRESİ

Mekke devrin
de inmiştir. 118 
veya 119 âyettir.

Rahmân ve 
Rahim olan Al
lah’ın adı ile

1— Mü’minler 
muhakkak felah 
bulmuşlardır.

2— Onlar ki, namazla
rında huşu sahibidirler.

3— Onlar ki, boş (sözden) 
ve faydasız işten yüz çevirirler.

4— Onlar ki, zekâtlarını ve
rirler.

5— Onlar ki, ırzlarını korur
lar.

6— Ancak zevcelerine ve 
sahip oldukları cariyelerine 
karşı münasebetleri müstes
nadır. Çünkü bunlar kınan
mazlar.

7— Artık kim de bundan 
ötesini ararsa, işte onlar mü
tecavizlerin tâ kendileridir.

8— Onlar ki, emanetlerine 
ve verdikleri söze riayet eder
ler.

9— Onlar ki, namazlarına 
devam ederler.

10— işte onlar, vârislerin tâ 
kendileridir.

11— Onlar Firdevs cenne
tine vâris olacaklar; onlar bu
rada ebedî kalacaklardır.

12— Yemin olsun! Biz insa
nı çamurdan, bir hulâsadan 
yarattık.

13— Sonra onu (Âdem’in 
neslini), sağlam bir yerde (ra
himde) bir nutfe yaptık.

14— Sonra o nutfeyi kan 
pıhtısı haline getirdik. Sonra 
kan pıhtısını bir parça et yap
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tık. O et parçasını da birtakım kemikler haline getirdik. Der
ken kemiklere et giydirdik. Sonra ona başka bir yaratılış 
(ruh) verdik. (Bak), şekil verenlerin en güzeli olan Allah'
ın şanı ne kadar yücedir!..

15— Sonra siz, bunun arkasından muhakkak ölecek
siniz.

16— Sonra siz, kıyamet günü diriltileceksiniz.
17— Yemin olsun ki biz, sizin üzerinize yedi yol (gök

ler) yarattık. Ve yaratmaktan gaafil olmadık (onu koru
maktayız; üstündeki düşüp de altındakini heiâk etmez).
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18— Gökten de bir ölçü dairesinde bir su indirdik de 
onu yerde iskân ettik. Şüphesiz biz, onu gidermeye de 
kaadiriz.

19— İşte onunla sizin için hurma ve üzüm bağları yap
tık ki, içlerinde size birçok yemişler var. Onlardan yer ve 
geçinirsiniz.

20— Ve bir ağaç yarattık ki, Tûr-i Sina (dağın)dan çı
kar. Hem yağ bitirir, hem de yiyenlere katık olur (Bu ağaç 
zeytindir).

21— Davarlarda sizin için gerçekten bir ibret vardır. Ka

rınlarındaki sütten size içiririz. 
Sizin için onlarda daha birçok 
faydalar vardır. Onların etlerin
den de yersiniz.

22— (Karada) onların ve 
(denizde) gemilerin üzerinde 
taşınırsınız.

23— Yemin olsun ki, biz 
Nûh’u kavmine (peygamber) 
gönderdik de (onlara) şöyle 
dedi: “ Ey kavmim! Allah'a iba
det edin. Sizin O’ndan başka 
hiçbir ilâhınız yoktur. Korkmu
yor musunuz siz?” .

24— Bunun üzerine kav- 
minden küfreden kodaman 
gürûhu şöyle dedi: “ Bu, sizin 
gibi insandan başka bir şey 
değil! Size karşı üstünlük tas
lamak istiyor. Eğer Allah dile- 
seydi, elbet melekler indirirdi. 
Biz, evvelki atalarımız içinde 
bunu işitmedik!

25— O, kendisinde cinnet 
bulunan bir adamdan başka 
bir şey değil! Onun için bir za
mana kadar siz bunu göze
tin!” .

26— Nûh, “ Ey Rabbim! 
Onların beni yalanlamalarına 
karşı bana yardım et!”  dedi.

27— Biz de ona vahy ettik 
ki: “ Bizim nezaretimiz altında 
ve bizim emrimizle bir gemi 
yap. Sonra emrimiz gelip ka
zan kaynayınca, hemen ona, 
her canlıdan birer çift erkek ve 
dişi yükle. Bir de üzerine azap 
vâcib olanlardan başka (yani 
zevcenle oğlun Ken’an’dan 
geri kalan) aile halkını al. Zul
medenler hakkında bana bir 
söz söyleme. Çünkü onlar bo
ğulacaklardır” .
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28— Sen ve beraberindeki
ler geminin üzerine çıktığında 
hemen şöyle de: “ Hamdolsun 
O Allah’a ki, bizi zalim bir ka
vimden kurtardı” .

29— Bir de de ki: ‘ ‘Ey Rab- 
bim! Beni bereketli bir yere in
dir! Sen konuklayanların en 
hayırlısısın!” .

30— Şüphesiz bunda bir
çok ibret alınacak alâmetler 
vardır. Doğrusu biz imtihan et
mekteyiz.

31— Sonra arkalarından 
başka bir kuşak yarattık (bu, 
Âd kavmidir).

32— Onlara da içlerinden 
bir peygamber (Hûd’u) gön
derdik. ‘ ‘Allah’a ibadet edin. 
Sizin O’ndan başka hiçbir ilâ
hınız yoktur. (Allah’dan) kork
muyor musunuz siz?’ ' (dedi).

33— Onun kavminden dün
ya hayatında kendilerine refah 
verdiğimiz halde, küfredip ahi- 
rete kavuşmayı yalanlayan ko
damanlar şöyle dediler: ‘ ‘Bu, 
sizin gibi insandan başka bir 
şey değil. Sizin yediğinizden 
yiyor; içtiğinizden içiyor!

34— Vallâhi, eğer kendiniz 
gibi bir beşere itaat ederseniz, 
o halde siz muhakkak ziyan 
etmiş olursunuz.

35— Size, öldüğünüz, bir 
toprak ve bir yığın kemik oldu
ğunuz vakit (diriltilip) çıkarıl
mış olacağınızı mı va’d ediyor?

36— O size va’d olunan ne 
kadar uzak!.. Ne kadar 
uzak!..

37— Hayat, bizim dünya 
hayatımızdan başkası değildir! 
Biz ölürüz, yaşarız. Ama öl
dükten sonra diriltilmeyiz.

38— O, Allah’a yalan iftira

eden bir adamdan başkası değildir. Biz ona inanamayız!” .
39— O peygamber, “ Yâ Rab! Beni yalanlamalarına kar

şı Sen bana yardım et.”  dedi.
40— Allah Teâlâ, “ Az bir (vakit) den (sonra) mutlaka 

pişman olacaklar!”  buyurdu.
41— Derken onlan helâk nârası, hakkıyle yakalayıverdi 

de kendilerini çörçöp (yığını) haline koyduk. Irak olsun za
lim kavim!..

42— Sonra onların arkasından başka kuşaklar yarat
tık.
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43— Hiçbir ümmet, ecelini ne geçebilir, ne de gerilete
bilir.

44— Sonra peygamberlerimizi peyderpey gönderdik. 
Her ümmete peygamberi geldikçe, onu yalanladılar. Biz 
de onları birbiri ardınca helâk ettik ve hepsini birer efsa
ne yaptık. Artık ırak olsun iman etmeyen kavim!..

45, 46— Sonra Mûsa ile kardeşi Hârun’u, mûcizeleri- 
mizle ve açık bir fermanla Fir’avn’a ve onun ileri gelen 
adamlarına gönderdik. Ama onlar, imanı kibirlerine yedi
remediler. Dik başlı bir kavim idiler.

47— Onun için, ‘ ‘Biz, ken
dimiz gibi iki insana mı inana
cağız? Halbuki onların kavmi 
bize kulluk ediyor.”  dediler.

48— Böylece onları yalan
ladılar. Fakat arkacığından he
lâk edilenlerden oldular.

49— Yemin olsun! Biz Mû- 
sa’ya o kitabı verdik. Tâ ki 
kavmi hidayete ersinler!..

50— Meryem oğlu İsa’yı da 
annesiyle bir mûcize yaptık 
(babasız olarak dünyaya gel
di). Her ikisini düz ve suyu bu
lunan yüksek bir yerde barın
dırdık.

51— Ey peygamberler! He
lâl, hoş şeylerden yeyin ve ya
rarlı işler yapın. Çünkü ben, 
bütün yaptıklarınızı bilirim.

52— işte (halk) bir tek üm
met halinde sizin ümmetiniz- 
dir. Ben de sizin Rabbinizim. 
Benden korkun.

53— Derken (milletler),
dinleri hususunda aralarında 
parçalara bölündüler. Her fır
ka kendi ellerindeki (din) ile 
böbürleniyor.

54— Şimdi (ey Habibim!)
Sen onları bir zamana kadar 
şaşkınlıkları içinde bırak.

55, 56— Kendilerine verdi
ğimiz mal ve çoluk çocukla, 
biz onların hayırlarına mı ace
le ediyoruz sanıyorlar? Hayır! 
Anlamıyorlar (ki, bu onlara bir 
istidractır, gösteriştir).

57— Gerçekten Rablerinin 
azabından korkarak titreyen
ler,

58— Ve Rablerinin âyetleri
ne iman edenler,

59— Rablerine şirk koşma
yanlar!..
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60— Ve Rablerinin huzuru
na döneceklerinden yürekleri 
çarparak zekâtlarını verenler!..

61— İşte bunlar, hayırlarda 
sür’at yarışı yaparlar. Hem de 
(Allah'ın ezeli ilminde) öne
geçmişlerdir.

62— Mamafih biz, kimseye 
gücünden fazla bir şey teklif 
etmeyiz. Bizim nezdimizde 
hakkı söyleyen bir kitap (Levh-i 
Mahfuz) vardır. Onlara hiç
bir zulüm yapılmaz.

63— Fakat kâfirlerin kalble- 
ri, bu (Kur’ân)dan bir gaflet 
içindedir. Hem onların bundan 
başka birtakım kötü işleri da
ha vardır ki, hep onlar için ça
lışırlar.

64— Nihayet refahlı olanla
rını azap ile yakaladığımız va
kit, hemen feryada başlarlar.

65— (Kendilerine şöyle 
denilir): “ Bugün feryad etme
yin. Çünkü bizden yardım o- 
lunmayacaksınız.

66— Karşınızda âyetlerim 
okunuyordu da, siz ardınıza 
dönüyordunuz.

67— Ona (inanmayı) kibri
nize yediremiyor, müsamere- 
ler yaparak hezeyanlar savu
ruyordunuz.

68— Yâ hâlâ bu kelâmı 
(Kur’ân’ı) düşünmediler mi? 
Yoksa onlara evvelki atalarına 
gelmemiş bir peygamber mi 
geldi?

69— Yoksa, peygamberle
rini tanımadılar da, onun için 
mi inkâr ediyorlar?

70— Yoksa, onda bir cinnet 
mi var diyorlar? Hayır! O pey
gamber, onlara hakkı getirdi. 
Fakat onların çoğu haktan 
hoşlanmıyorlar.

yer ve bunlarda bulunanlar muhakkak fesada uğrardı. Ha
yır! Biz onlara, zikirlerini (Kur’ân'ı) getirdik. Ama onlar, zi
kirlerinden yüz çeviriyorlar.

72— Yoksa, sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Rab- 
binin mükâfatı daha hayırlıdır. Hem O, rızık verenlerin en 
hayırlısıdır.

73—  Şüphesiz sen, onları dosdoğru bir yola çağırıyor
sun.

71— Eğer hak, onların ke
yiflerine tâbi olsaydı, göklerle

74— Fakat âhirete inanmayanlar, bu yoldan sapmak
tadırlar.
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75— Şayet biz, onlara acıyıp da başlarındaki darlığı (kıt
lığı) kaldırmış olsak, mutlaka yine serserice azgınlıkların
da devam ve ısrar edeceklerdir.

76— And olsun ki, biz onları (açlık) azab (ı) ile tuttuk 
da, yine Rablerine karşı uslanmadılar ve yalvarmıyorlar.

77— Nihayet üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı aç
tığımız vakit, bakarsın hemen ye se düşeceklerdir. (Bu, 
Bedir’de olmuştur).

78— Halbuki, sizin için kulakları, gözleri, kalbleri yara
tan O'dur. Siz, pek az şükrediyorsunuz.

79— Yeryü
zünde sizi yaratan 
da O'dur ve O na 
haşrolunacaksı- 
nız.

80— O, dirilten 
ve öldürendir. Ge
ceyle gündüzün 
değişmesi de hep 
O’na aittir. Daha 
akıllanmayacak 
mısınız siz?

81— Hayır!
(Mekke müşrikle
ri), evvelkilerin dediği gibi de
diler.

82— Evvelkiler, “ Biz ölüp 
toprak ve bir yığın kemik oldu
ğumuz vakit mi, evet biz mi di
riltileceğiz?

83— Yemin ederiz ki, bu, 
bize de atalarımıza da bundan 
önce va’d olundu. Bu, eskile
rin masallarından başka bir 
şey değildir.’ ’ demişlerdi.

84— Deki: “ Kimin o yer ve 
ondaki bütün varlıklar, biliyor 
musunuz?” .

85— “ Allah’ın!“ diyecekler. 
“ O halde hiç düşünmüyor 
musunuz siz?” de.

86— “ Kim o yedi göğün 
Rabbi? Ve o büyük arşın Rab- 
bi?’ ’ de.

87— “ Allah’ın!” diyecekler. 
“ O halde Allah’dan (gayriye 
kulluktan) sakınmaz mısınız?” 
de.

88— “ Kimdir o, her şeyin 
mülkü (ve idaresi) elinde 
olan? Kim o koruyan, fakat 
kendisini koruyan bulunma
yan? Eğer bilirseniz (söyle
yin)!’’ de.

89— Yine “ Allah'ındır!’ ' di
yecekler. “ O halde nasıl olup 
da büyüleniyorsunuz?” de.
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90— Hayır! Biz, onlara hak
kı getirdik. Ama onlar cidden 
yalancıdırlar.

91— Allah, hiç evlât edin
miş değildir. Beraberinde bir 
ilâh da yoktur. (Şayet olsay
dı) her ilâh kendi yarattığını 
götürür ve elbette biri diğeri
ne üstün olmaya çalışırdı. Al
lah, onların isnat ettiği vasıflar
dan münezzehtir.

92— O, gaibi, hazırı bilen
dir. Allah, onların koştukları 
şirkten yücedir.

93— De ki: ‘ ‘Ey Rabbim! 
Eğer onlara va'd edilen azabı 
mutlaka bana göstereceksen;

94— Bâri beni o zalim ka
vim içinde bulundurma Rab
bim!” .

95— Onlara va’d ettiğimiz 
azabı sana göstermeye elbet
te kaadiriz.

96— Sen, kötülüğü en gü
zel hasletle (af ve bağışla
makla) bertaraf et. Biz onların 
ne vasıflar kullandıklarını daha 
iyi biliriz.

97— De ki: ‘ ‘Ey Rabbim! 
Şeytanların vesveselerinden 
sana sığınırım!

98— Ey Rabbim! Onların 
huzurumda olmalarından da 
sana sığınınım!” .

99— Nihayet o müşriklerin 
birine ölüm geldiği vakit, ‘ ‘Ey 
Rabbim! Beni dünyaya dön
dür!

100— Tâ ki, o zayi ettiğim 
ömürde yararlı işler göreyim!” 
der. Hayır! Bu sadece onun 
söylediği boş bir kelimedir. 
Önlerinde ise tâ diriltilecekleri 
güne kadar bir perde vardır.

101— Sûr’a üfürüldü mü, artık o gün aralarında ne 
(övünecekleri) bir nesebleri vardır, ne de birbirlerine so
ruşurlar.

102— Kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar felâh bulan
ların tâ kendileridir.

103— Kimin de tartıları hafif gelirse, onlar da kendileri
ne yazık edenlerin tâ kendileri olup, cehennemde ebedî 
kalacaklardır.

104— Ateş yüzlerine çalar, o halde ki, orada onlar sırı
tıp kalırlar.
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105— (Allah Teâlâ kendilerine), “ Benim âyetlerim si
ze okunurken, onları yalanlayanlar siz değil miydiniz?’ ’ 
(der).

106— “ Ey Rabbimiz! Bizi kötü bahtlı oluşumuz mağ- 
lûb etti ve biz, sapık bir kavim idik!

107— Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar! Eğer yine (küf
re) dönersek, o takdirde zalimler biziz!” derler.

108— (Allah Teâlâ) buyurur kİ: “ Sinin orada, bana bir 
şey söylemeyin!

109— Çünkü kullanmdan bir fırka vardı: “ Ey Rabbimiz!

Biz iman ettik, artık bizi ba
ğışla. Ve bize merhamet et! 
Sen merhametlilerin en hayır- 
lısısın!”  diyorlardı.

110— Siz, onları, maskara 
yerine tuttunuz. Hatta bu, si
ze beni anmayı unutturdu. 
Onlara öyle gülüyordunuz.

111— işte onlara bugün 
ben, sabretmelerine karşılık 
mükâfatlarını verdim. Onlar 
murada erenlerin tâ kendileri
dir!” .

112— (Teâlâ Hazretleri),
“ Yerde seneler sayısınca ne 
kadar kaldınız?" buyurur.

113—  Onlar, “ Bir gün, ya
hut bir günden daha az kaldık. 
Sayanlara (hesap tutan me
leklere) soruver!" derler.

114— Allah Teâlâ buyurur 
ki: “ Bilmiş olsanız, hakikaten 
pek az kaldınız.

115— Yâ siz zannettiniz mi 
ki, biz sizi boşuna yarattık da, 
bize döndürülmeyeceksiniz?

116— Demek ki Allah, o 
hak padişah çok yücedir. O’n- 
dan başka ilâh yoktur. Kerim 
olan Arş'ın Rabbidir.

117— Her kim, Allah’la be
raber başka bir ilâha — onu 
isbat edecek bir delili olmama
sına rağmen — ibadet ederse, 
onun hesabı ancak Rabbinin 
katindadır. Şüphesiz ki, kâfir
ler felâh bulmazlar".

118— De ki: “ Ey Rabbim! 
Bağışla! Merhamet et! Sen 
merhametlilerin en hayırlısı- 
sın!” .
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(Sûre: 24)
EN-NÛR SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir.
64 âyettir.

Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— (Bu), bizim indirdiğimiz ve 
(emirlerine uymayı) farz kıldığı
mız bir sûredir. Biz onda açık bir
takım deliller indirdik. Olur ki, bel
ler tutarsınız.

2— Zina eden (bekâr) erkek 
ve kadının her birine yüzer değ
nek vurun. Allah’a ve ahiret gü
nüne inanıyorsanız, Allah’ın di
ninde bunlara bir acıyacağınız 
tutmasın. Mü minlerden bir taife 
de, bunların cezalarına şahid ol
sun.

3— Zina eden bir erkek, ancak 
zina eden bir kadınla veya müş
rik bir kadınla evlenebilir. Zina 
eden bir kadını da, ancak zina 
eden bir erkek veya müşrik nikâh 
edebilir. Mü’minlere böyle bir ev
lenme haram kılınmıştır (1).

4— İffetli kadınlara zina iftira
sında bulunup da sonra dört şa
hid getiremeyenler olursa, bunla
ra da seksen değnek vurun! Ve 
şahidliklerini ebediyen kabul et
meyin. Bunlar, fâsıkların tâ ken
dileridir.

5— Ancak bu iftiradan sonra 
tevbe edip hallerini düzeltenler 
müstesna. Çünkü Allah çok ba
ğışlayıcı, çok merhametlidir.

6— Karılarına zina isnat eden 
ve kendilerinden başka şahidleri 
olmayan kimselerin her biri dört 
defa billâhi diyerek kendisinin ka
rısına isnat ettiği sözde, muhak
kak doğru söyleyenlerden oldu
ğuna şehadet etmelidir.

7— Beşinci defasında da; eğer 
yalancılardansa, Allah'ın lâneti 
kendi üzerine (olmasını söyleme- 
si)dir.

8— Kadından had vurulma ce
zasını dört defa, “ Eşhedü billâh. 
Kocam muhakkak yalancılardan
dır.”  demesi defeder.

9— Beşinci defasında, “ Eğer 
kocası doğru söyleyenlerdense, 
Allah’ın gazabı kendisinin üzeri
ne olmasını”  söyler (2).

10—  Eğer Allah’ın fazl-u rah
meti sizin üzerinizde olmasaydı 
veAllahtevbelerikabuleden hik-

met sahibi olmasaydı (cezayı hemen müstahakkına verirdi).
(1) Bu âyet, fakir muhacirler geçim derdi ile, zengin bulunan müş

rik fahişeleri almak istedikleri zaman inmiştir. Bazı müfessirlere göre 
hüküm onlara mahsustur. Bir kısım tefsir âlimlerine göre ise, hüküm 
umumidir ve “Kocasız kadınlan nikâh edin” âyetiyle nesh edilmiştir.

(2) İslâm hukukunda buna “li’an” denir. Tatbikatı şöyledir: Ailesi
nin zina suçu işlediğini iddia eden bir koca, dört şahit getiremezse 
hâkimin huzuruna çıkarılır ve dört defa “Billahi, ona attığım sözde 
doğru olduğuma şahitlik ederim”, der. Beşinci defada da, “Eğer ya
lan söylüyorsam, Allah'ın laneti üzerime olsun” der. Kadın da buna 
karşılık dört defa, “Billahi kocam yalan söylüyor” dedikten sonra be
şinci kez de, “Eğer kocam doğru ise Allah’ın gazabı üzerime olsun” 
der. Böyle yemin etmesi, erkekten iftira, kadından da zina cezasını 
kaldırır ve hâkim her ikisinin boşanmalarına hükmeder.
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11— Haberiniz olsun ki, o iftira haberini (3) getirenler, 
içinizden (b e lir li) bir cemaattir. Onu hakkınızda şer say
mayın. Bilakis o, hakkınızda bir hayırdır. O iftiracılardan 
her birine kazandığı vebal (k a d a r  c e z a )  vardır. Günahın 
büyüğünü yüklenene ise büyük bir azap vardır (4).

12— Ne olurdu, onu işittiğiniz vakit, erkek ve kadın mü’- 
minler, kendi vicdanlarında hüsn-ü zanda bulunsalar ve 
“ Bu açık bir iftiradır’ ’, deselerdi ya!

13— Buna dört şahid getirselerdi ya! Madem ki şahid 
getiremediler, o halde onlar, Allah katında yalancıların tâ

kendileridir.
14— Eğer dünya ve âhiret- 

te Allah’ın fazl-u rahmeti üze
rinizde olmasaydı, o daldığınız 
dedikodu sebebiyle size mu
hakkak büyük bir azap doku
nurdu.

15— O sırada ki, siz iftirayı 
dillerinizle birbirinize anlatıyor
dunuz. Hakkında hiçbir biigi 
sahibi olmadığınız şeyi, ağızla
rınızla söylüyor ve bunu kolay 
bir şey sanıyordunuz. Halbu
ki o, Allah katında büyük (b ir  

c ü rü m ) dür.
16— O iftirayı işittiğiniz va

kit, “ Bunu söylemek bize ya
kışmaz. Hâşâ! Bu büyük bir if
tiradır!”  deseydiniz ya!

17— Eğer mü minler iseniz, 
böyle bir şeye bir daha ebe- 
diyyen dönmenizi Allah size 
yasaklıyor.

18— Allah size âyetleri be
yan ediyor. Allah her şeyi bi
lendir, hikmet sahibidir.

19— Bu kötü haberin iman 
edenler arasında yayılmasını 
arzu edenlere, dünya ve âhi- 
rette acıklı bir azap vardır. Al
lah bilir; siz bilmezsiniz.

20— Eğer üzerinizde Al
lah’ın fazl-u rahmeti olmasay
dı ve Allah çok şefkatli, çok 
merhametli olmasaydı... ( c e 
zan ız ı ç o k tan  ve r ird i). 3 4

(3) Bu iftira Hz. Âişe hakkında çı
karılmış (bir yalan] dır.

[4] Bu adam, münafıkların reisi 
Abdullah bin Übey’dir. ikinci bir hu
sus da, “ Onu hakkınızda şer 
sanmayın” ibaresi, iftira yapanlar 
hakkında olmayıp, müfterilerin dışın
da kalmış mü'minler kasd olunmak
tadır.
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21— Ey iman 
edenler! Şeytanın 
adımlarına tâbi ol
mayın. Kim şeyta
nın izlerine uyar
sa, (bilsin ki), o, 
fuhşu ve kötülüğü 
emreder. Eğer 
üzerinizde Allah'ın 
fazl-u rahmeti ol
masaydı, içiniz
den hiçbiri ebe- 
diyyen temize çı
kamazdı. Lâkin 

Allah, dilediğini temize çıkarır. 
Allah her şeyi işitendir, hakkıy- 
le bilendir.

22— Bir de içinizden fazilet 
ve servet sahibi olanlar, akra
balara, yoksullara, Allah yo
lunda hicret edenlere bir şey 
vermelerinde kusur etmesin
ler. Affetsinler. Bağışlasınlar!
(5) . Allah’ın sizi bağışlamasını 
sevmez misiniz? Allah çok ba
ğışlayıcı, çok merhametlidir
( 6)  .

23— Irz ehli, (fenalıklar
dan) habersiz mü’min kadın
lara (zina) iftirası atanlar, ha
kikaten dünyada ve âhirette lâ- 
nete uğramışlardır. Onlara bü
yük bir azap vardır.

24— Kıyamet gününde on
ların aleyhine dilleri, elleri ve 
ayakları bütün yaptıklarına şa- 
hidlik edecektir.

25— O gün Allah, onlara 
hak ettikleri cezalarını tama- 
miyle verecek ve Allah’ın aşi
kâr hak olduğunu bilecekler
dir.

26— Kötü kadınlar, kötü er
keklere; kötü erkekler de kö
tü kadınlara yaraşır. İyi kadın
lar, iyi erkeklere; iyi erkekler 
de iyi kadınlara yaraşır. Bun
lar, o iftiracıların söylediklerin
den beridirler. Onlar için bir

mağfiret ve (cennette) cömertçe bir rızık vardır.
27— Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka ev

lere izin almadan ve selâm vermeden girmeyin. Bu, si
zin için daha hayırlıdır. Umulur ki, düşünürsünüz.

(5) Bu âyet, Hz. Ebû Bekir hakkında inmiştir. Halasının oğlu Mis- 
tah, fakir bir muhâcir ve Bedir gazisi olduğu için Ebû Bekir ona nafa
ka y a rdımı yapardı. Fakat Hz. Aişe’ye yapılan iftira haberine onun 
adı da karışınca, bundan sonra ona bir şey vermemeye yemin etmiş
ti.

(6) Bu âyet inince, Ebû Bekir “Hay hay! Ben, Allah'ın beni bağışla
masını isterim” demiş ve Mistah’a yardıma devam etmiştir.
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28— Eğer evlerde kimse bulamazsanız, size izin veril
medikçe içeri girmeyin. Şayet size ‘ ‘Geri dönün!”  denilir
se hemen dönün. Bu sizin için daha temizdir ve Allah, bü
tün yaptıklarınızı bilendir.

29— İçinde oturulmayan fakat (ahır ve han gibi) sizin 
menfaatiniz bulunan evlere (izinsiz) girmenizde bir günah 
yoktur. Allah, açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi bilir.

30— (Ey Habîbim!) Mü min erkeklere söyle: Gözlerini 
haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu, kendi
leri için daha temizdir. Şüphesiz ki Allah, onların bütün

yaptıklarından haberdardır.

31— Mü’min kadınlara da 
söyle, gözlerini haramdan sa
kınsınlar ve ırzlarını korusun
lar, ziynetlerini açmasınlar! 
(Ziynetlerinin takıldığı boyun, 
baş, kol, bacak ve kulak gibi 
yerlerini göstermesinler). An
cak bunlardan görünen kısım
lar (yüz ve el gibileri) müstes
nadır. Baş örtülerini yakaları
nın üzerine vursunlar. Ziynet
lerini açmasınlar. Ancak ken
di kocalarına, yahut kendi ba
balarına, yahut kocalarının ba
balarına, yahut kendi oğulları
na, yahut kocalannın (başka 
kadından olan) oğullarına, ya
hut kendi erkek kardeşlerine, 
yahut erkek kardeşlerinin 
oğullarına, yahut kız kardeşle
rinin oğullanna, yahut Müslü
man kadınlarına, yahut ellerin
deki cariyelere, yahut kadına 
ihtiyacı kalmamış uyuntu er
keklere, yahut henüz kadınla
rın gizli yerlerinin farkına var
mamış çocuklara açabilirler. 
Gizledikleri ziynetleri bilinsin 
diye, ayaklarını da vurmasın
lar. Toptan Allah’a tevbe edin 
ey Mü’minler. Tâ ki, felah 
bulasınız!
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32— Bir de sizden bekârları 
ve kölelerinizle cariyeleriniz- 
den iyi (Müslüman) olanları 
evlendirin. Eğer fakir iseler, Al
lah onları lutf-u kereminden 
zengin eder. Allah’ın ihsanı 
geniştir; O her şeyi bilicidir.

33— Evlenmeye (servet) 
bulamayanlar, Allah fazlından 
onları zengin edinceye kadar, 
iffetli kalmaya çalışsınlar. Sa
hip olduğunuz kölelerinizden 
mükâtebe isteyenleri de, eğer 
kendilerinde bir hayır biliyorsa
nız hemen kitabete bağlayın
(7) . Onlara Allah’ın size verdi
ği maldan verin. Dünya haya
tının geçici menfaatini kazana
cağız diye cariyelerinizi, eğer 
onlar iffetli olmak isterlerse, 
kendilerini fuhşa zorlamayın!
(8) . Kim onları zinaya zorlarsa, 
muhakkak ki Allah, onların bu 
zorlanışlarından sonra çok ba
ğışlayıcı, çok esirgeyicidir.

34— Yemin olsun! Size 
açıklayıcı âyetler, sizden önce 
geçenlerden misaller ve takvâ 
sahiplerine bir nasihat indirdik.

35— Allah, göklerin ve ye
rin aydınlatıcısıdır. Onun nuru
nun temsili (yani mü’minin 
kalbindeki sıfatı) sanki bir 
kandil yuvasıdır ki, içinde bir 
lâmba var. Lâmba cam bir 
muhafaza içinde, o cam mu
hafaza sanki inci gibi bir yıldız. 
Bu lâmba, doğuya da batıya 
da nisbeti olmayan mübarek 
bir ağaçtan, zeytin (ağacının 
yağın) dan tutuşturulup yakı
lır. Onun yağı, kendisine ateş 
değmese de neredeyse aydın
lık verecek. Nur üstüne nur! 
Allah, kimi dilerse onu nuruna 
eriştirir. Allah, insanlara böyle 
misaller verir (ki, ibret alıp

imana gelsinler). Allah, her şeyi bilicidir.

36— Bu lâmba, öyle birtakım evlerde (camilerde yakı
lır ki) Allah, onların tâzim edilmesine ve içlerinde isminin 
anılmasına izin vermiştir. Buralarda sabah akşam Allah'ı 
teşbih ederler.

(7) Kitâbete bağlamak, bir kimsenin kölesini çabşıp da bedelini ken
disine ödemesi şartı ile âzât etmesine ve hürriyetini bağışlamasına 
verilen muamelenin ismidir.

(8) Bu âyet münafıkların reisi Abdullah bin Übey hakkında inmiş
tir. O, para kazansınlar diye cariyelerini zinaya zorlarmış.
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37— (Öyle) adamlar vardır ki ne ticaret, ne alışveriş 
kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan 
ve zekâtı vermekten alıkoymaz. Onlar öyle bir günden kor
karlar ki, o günde kalblerle gözler (dehşetden) halden hâle 
değişir.

38— Çünkü Allah, kendilerine yaptıkları işin en güzeli 
ile mükâfat verecek, onlara fazlından ziyadesini de bah
şedecektir. Allah, dilediğine rızkı hesapsız verir.

39— Küfredenlere gelince: Onların amelleri engin bir 
çöldeki serab gibidir. Susayan, onu su zanneder. Niha

yet ona vardığı vakit, (zannet
tiği gibi) bir şey bulmaz da, 
yanında Allah’ı bulur. O da 
ona tamamiyle hesabını görü
verir. Allah, çok çabuk hesap 
görendir.

40— Yahut derin bir deniz
deki karanlıklar gibidir. O de
nizi bir dalga bürür; üstünden 
bir dalga daha. Üstünden bir 
bulut... Bunlar, öyle birbiri üs
tüne yığılmış karanlıklardır ki, 
kendi elini çıkarsa, hemen he
men onu dahi göremez! Her 
kime de Allah nur vermemiş
se, artık onun için nur yoktur.

41— Görmedin mi, gökte 
olanlar, yerdekiler, havada ka
nat çırpıp süzülen kuşlar, hep 
Allah’ı teşbih ediyorlar? Her bi
ri duasını ve teşbihini bilmiştir. 
Allah da onların bütün yaptık
larını bilicidir.

42— Göklerle yerin mülkü 
Allah’ındır. Dönüş de ancak 
Allah’adır.

43— Görmedin mi ki, Allah 
bulutu sürüyor. Sonra aralarını 
telif edip topluyor, sonra onu 
bir yığın haline getiriyor da, 
görüyorsun yağmur bunun 
arasından çıkıyor. Bir de gök
ten, ondaki dağ halinde biri
kintilerden dolu indiriyor da, 
dilediği kimseye bununla mu
sibet veriyor. Dilediğinden de 
onu bertaraf ediyor. Şimşeği
nin parıltısı neredeyse gözleri 
alacak!
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44— Allah, gece İle gün
düzü (arka arkaya) döndü
rüp duruyor. Şüphesiz, bun
larda akıl sahipleri için bir ib
ret vardır.

45— Hem Allah, her hay
vanı sudan yarattı. Onlardan 
kimisi karnı üstü yürüyor, ki
misi iki ayak üstünde yürü
yor, kimisi de dört ayak üs
tünde yürüyor. Allah dilediği
ni yaratır. Çünkü Allah her 
şeye kaadirdir.

46— Yemin olsun ki biz, 
cidden açıklayıcı âyetler in
dirdik. Allah dilediğini doğru 
yola iletir.

47— Bir de (münafıklar),
“ Allah'a ve Resûlüne inan
dık ve itaat ettik’ ’ diyorlar da 
sonra, bunun arkasından bir 
takımı yan çiziyorlar. Bunlar, 
mü’min değillerdir.

48— Araların
da hüküm ver
mesi için, Allah'a 
ve Resûlüne ça
ğırıldıkları vakit 
bir de bakarsın, 
onlardan bir fırka 
yüz çevirmişler
dir.

49— Eğer hak 
kendilerinin olur
sa, koşarak pey
gambere gelirler.

50— Bunların kalblerinde 
bir hastalık mı var? Yoksa Al
lah ile peygamberinin kendi
lerine haksızlık edeceğinden 
mi kuşkulandılar, veya kork
tular? Hayır! Onlar zalimlerin 
tâ kendileridir.

51— Aralarında hüküm ver
mesi için Allah 'a ve peygam

berine çağrıldıkları vakit, mü minlerin sözü ancak, 
“ Dinledik ve itaat e ttik ." demek olmalıdır. Ve İşte bun
lar, felâh bulacakların tâ kendileridir.

52— Her kim Allah'a ve peygamberine itaat eder; Al
lah'dan korkar, O ndan sakınırsa, işte böyleleri de mura
da ereceklerin tâ kendileridir.

53— Bir de (münafıklar) var kuvvetleriyle Allah’a ye
min ettiler. Kendilerine emredersen behemehal savaşa çı
karlarmış. De ki: “ Yemin etmeyin. Bu, âdet üzere bir ita
attir. Şüphesiz, Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır".
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54— De ki: “ Allah'a itaat edin. Peygambere de itaat 
edin. Yine döneklik yaparsanız artık o peygambere düşen 
ancak ona yükletilen, size düşen de size yükletilendir. 
Eğer ona itaat ederseniz hidâyete erersiniz. Peygambere 
düşen açık bir tebliğden başka bir şey değildir” .

55— Sizden iman edip yararlı işler görenlere Allah şöyle 
va’d buyurdu: “ Yemin olsun ki; onlardan evvel gelenleri 
(İsrail oğullarını) nasıl (kâfirlerin) yerine getirdiyse, onla
rı da (kâfirlerin) arazisine getirecek ve onlara, kendileri 
için seçtiği dinlerini (İslâm’ı) kuvvetle icra imkânı verecek.

Onları korkularının arkasından 
behemehal huzura kavuştura
cak. Bana hiçbir şeyi şerik 
koşmayarak ibadet edecekler. 
Kim de bundan sonra nankör
lük ederse, artık onlar fâsıkla- 
rın tâ kendileridir!” .

56— Namazı dosdoğru kı
lın, zekâtı verin ve peygambe
re itaat edin ki, merhamet olu
nasınız.

57— Sakın o küfredenleri, 
yerde (bizi) âciz bırakabilirler 
sanma! Onların varacakları yer 
ateştir. O ne fena yerdir!..

58— Ey iman edenler! Sa
hip olduğunuz köleler ve siz
den henüz büluğa ermeyen 
çocuklar, (odalarınıza girmek 
için şu) üç vakitte sizden izin 
istesinler: Sabah namazından 
evvel, öğle sıcağından elbise
nizi çıkardığınız sırada; bir de 
yatsı namazından sonra ki, 
bunlar sizin açık bulunabilece
ğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin 
dışında ne size, ne onlara bir 
günah yoktur. Yanınızda dola
şırlar, siz de birbirinizin yanı
na girip çıkabilirsiniz, işte Al
lah, âyetlerini size böyle açık
lıyor. Allah her şeyi bilendir; 
hikmet sahibidir.
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59— Sizden olan çocuklar 
da, büluğa erdiklerinde kendi
lerinden önceki (büyük) lerinin 
izin istedikleri gibi, izin istesin
ler. İşte Allah size âyetlerini, 
böyle açıklıyor. Allah her şeyi 
bilendir, hikmet sahibidir.

60— Nikâh ümidi kalma
yan, (hayızdan, çocuktan ke
silmiş) yaşlı kadınlar var ya! 
Ziynetlerini erkeklere göster
memek şartı ile çarşaflarını bı
rakmalarında kendilerine bir 
günah yoktur. Bununla bera
ber iffetli davranıp sakınmala
rı onlar için daha hayırlıdır. Al
lah her şeyi işiten, hakkıyle bi
lendir.

61— Gözü görmeyene gü
nah yok, topala günah yok, 
hastaya da günah yoktur 
(Bunlar başkaları ile beraber 
yemek yiyebilirler). Sizin de 
kendi (çocuklarınıza ait) evle
rinizden, yahut babalarınızın 
evlerinden, yahut annelerinizin 
evlerinden, yahut erkek kar

deşlerinizin evlerinden, yahut kız kardeşlerinizin evlerin
den, yahut amcalarınızın evlerinden, yahut halalarınızın ev
lerinden, yahut dayılarınızın evlerinden, yahut teyzelerini
zin evlerinden, yahut koruyucusu bulunduğunuz şeyden, 
yahut dostunuzun evinden yemenizde günah yoktur (Ya
ni bunlar evde olmasalar bile, rizâları bilinirse yemek 
câizdir). Sizin topluca yahut dağınık yemenizde de bir gü
nah yoktur. Evlere girdiğiniz vakit, Allah tarafından mü
barek, hoş bir sağlık olmak üzere kendilerinize selâm ve
rin. İşte böyle Allah size âyetlerini açıklıyor. Olur ki akıl 
edersiniz.
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62— Mü’minler, ancak o kimselerdir ki, Allah’a ve pey
gamberine iman ederler ve (cuma hutbesi gibi) toplu bir 
işte, peygamberle beraber bulundukları vakit ondan izin 
almadıkça bırakıp gitmezler. Doğrusu o senden izin iste
yenler var ya! işte Allah’a ve Peygamberine iman edenler 
onlardır. Binaenaleyh bazı işleri için senden izin isterler
se, sen de onlardan dilediğine izin veriver. Onlar için Al
lah'dan mağfiret dile. Şüphe yok ki Allah, çok bağışlayıcı
dır; çok esirgeyicidir.

63— Peygamberi çağırmayı, aranızda birbirinizi çağır

dığınız gibi çağırmayın! (Yâ 
Muhammed demeyin! Yâ 
Resûlallah! Ya Nebiyyallah! 
deyin!), içinizden birbirini si
per ederek sıvışanları Allah 
pekâlâ bilmektedir. Onun 
için, peygamberin emrine 
aykırı hareket edenler, baş
larına bir belâ gelmesinden 
yahut kendilerine acıklı bir 
azap isabet etmesinden sa
kınsınlar.

64— Dikkat edin! Hiç şüp
he yok ki göklerde ve yerde ne 
varsa hepsi Allah’ındır. Sizin 
hangi inanç üzerinde olduğu
nuzu O bilir. Kendisine döndü
rülecekleri kıyamet gününde, 
Allah onlara (dünyada yaptık
larını) haber verecektir. Allah, 
her şeyi en iyi bilendir.

(Sûre: 25)

EL-FURKAN SÛRESİ
Mekke devrinde inmiştir.

77 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile 1 2

1— Ne yücedir o Allah ki, 
bütün âlemlere bir uyarıcı ol
sun diye, kuluna bu Furkan’ı 
(Kur’ân’ı) indirmiştir.

2— O Allah ki, göklerin ve 
yerin mülkü O’nundur. O, hiç 
çocuk edinmemiştir. Mülkün
de O’na bir ortak da yoktur. 
Her şeyi O yaratmış ve bir öl
çüye göre düzenlemiş, mikta
rını tayin buyurmuştur.
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3— Böyle iken (kâfirler),
O ndan başka birtakım ilâhlar 
edindiler ki, onlar hiçbir şey 
yaratamazlar; kendileri yaratıl
maktadırlar. Kendi kendilerine 
ne bir zarar, ne de bir fayda
ya malik değiller. Öldürmeye, 
diriltmeye ve öldükten sonra 
tekrar diriltmeye de güçleri 
yetmez.

4— Küfredenler, “ Bu (Kur’- 
ân), onun uydurduğu yalan
dan başka (bir şey) değildir. 
Bu hususta ona başka bir ce
maat de yardım etti.’ ’ dediler. 
Doğrusu bir zulüm ve yalan 
yaptılar.

5— “(Kur’ân âyetleri), es
kilerin masallarıdır; onları (Mu- 
hammed) yazdırmış da, sa
bah akşam kendisine okunu
yor.’ ’ dediler. 6 7 8

6— De ki; “O (Kur’ân)ı,
göklerde ve yerdeki bütün sır
ları bilen Allah indirdi” . Ger
çekten O, çok bağışlayıcıdır, 
esirgeyicidir.

7— Bir de, “ Bu ne biçim 
peygamber ki, yemek yiyor; 
çarşılarda geziyor! Ona bir 
melek indirilse de, beraberin
de o da uyarıcı olsa ya!

çesi olsa da, ondan yese ya!” dediler. O zalimler, (mü’- 
minlere), “ Siz, ancak'büyülenmiş bir adama tâbi oluyor
sunuz!”  dediler.

9— Bak, senin hakkında ne temsiller yaptılar (da çık
maza) saptılar. Artık hiçbir yol bulamazlar.

10— Öyle yücedir O (Allah) ki, dilerse sana, bu dedik
lerinden daha hayırlısını; altından ırmaklar akan cennet
ler verir, senin için köşkler de yapar.

8— Yahut ona gökten bir 
hazine indirilse veya bir bah-

11— Fakat onlar kıyameti yalan saydılar. Biz ise kıya
meti yalanlayanlara çılgın bir ateş hazırladık.
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12— Öyle ki, bu (ateş) onları bir yerden gördüğü vakit 
onlar bunun fokurtusunu ve uğultusunu işitirler.

13— Ve elleri boyunlarına bağlı olarak, onun dar bir ye
rine atıldıkları vakit de orada, “ Helak! (imdadıma yetiş)“ 
diye haykırırlar.

14— Bugün bir (defa) helâk değil, birçok helâk (olma
yı) çağırın.

15— De ki: “ Bu (ateş) mi daha hayırlıdır, yoksa takvâ 
sahiplerine va'd olunan ebedîlik cennet mi? Ö cennet ki, 
kendilerine bir mükâfat ve bir konak olarak sunulacaktır.

16— Orada, ebedî kalmak 
şartiyle onlar için, ne isterler
se vardır. Bu, Rabbinin üzerin
de yerine getirilmesi istenen 
bir va’didir.

17—  0  kıyamet gününde 
(Allah, müşrikleri) Allah dan 
başka taptıkları şeylerle bir 
araya toplayıp, “ Bu kullarımı 
siz mi saptırdınız, yoksa ken
dileri mi yollarını şaşırdılar?” 
diyecektir.

18— (Putlar), “ Seni tenzih 
ederiz. Bize, senden başka 
veliler edinmek yaraşmazdı. 
Lâkin sen onları ve atalarını 
varlığa daldırdın. O derece ki, 
nihayet zikri unuttular ve he- 
lâke giden bir kavim oldular.”  
derler.

19— İşte (ey kâfirler!) tap
tıklarınız, sizi sözünüzde ya
lancı çıkardılar! Artık ne azabı 
savmaya, ne de bir yardım 
görmeye çare bulamayacaksı
nız. Ve sizden kim zulüm ya
parsa, ona büyük bir azap 
taddıracağız.

20— Biz, senden önce pey
gamberleri başka şekilde gön
dermedik. Elbet onlar da ye
mek yiyorlar, çarşılarda gezi
niyorlardı. Bir de, bakalım sab
redecek misiniz diye, bazınızı 
bazınıza fitne yaptık (bazınız 
fakir, bazınız zengin oldu) 
Senin Rabbin çok iyi görendir.
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21— Bize ka
vuşacaklarını um- 
mayanlar, “ Me
lekler bizim üze
rimize indirilse 
ya! Yahut biz 
Rabbimizi görsek 
ya!’ ’ dediler. Ye
min olsun ki, on
lar kendilerini bü

yük gördüler de, büyük bir 
azgınlık gösterdiler.

22— Melekleri görecekleri 
gün, o mücrimlere müjde yok
tur. Melekler onlara, “(Size) 
müjde yasaklanmıştır, yasak!’’ 
diyeceklerdir.

23— Hem onlar, (hayır na
mına) ne yaptılarsa, biz onun 
önüne geçip saçılmış zerre 
haline getiririz (dünyadaki ha
yırlarının hiçbir faydasını gör
mezler).

24— O gün (kıyamette)
cennetliklerin eğlendikleri yer 
pek hayırlı, dinlendikleri yer 
pek güzeldir.

25— O gün gökyüzü, bulut
la yanlacak, melekler de pey
derpey indirileceklerdir.

26— O gün, hak mülk (ve 
saltanat), Rahman'indir. Kâfir
lere ise, o gün çok çetin bir 
gün olacaktır.

27— Hem o gün zalim elle
rini ısıracak, “ Ah, keşke ben, 
peygamberle beraber bir yol 
tutaydım!

28— Vay başıma gelenler! 
Keşke falanı dost edinmeyey- 
dim!

29— Yemin olsun bana 
(Kur’ân) gelmişken, beni on
dan o saptırdı. Şeytan, insanı

yardımcısız bırakıyor!’ ’ diyecektir.
30— Peygamber de, “ Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’- 

ân’ı terk edilmiş (bir şey gibi) tuttular”  der.
31— İşte böyle, biz her peygambere mücrimlerden bir 

düşman yaptık. Mamafih hidâyet edici olarak da, yardım
cı olarak da Rabbin sana yeter!

32— Bir de kâfirler, “ Bu Kur’ân, ona toptan indirilsey- 
di ya!”  dediler. Biz, onu senin kalbine iyice yerleştirelim 
diye böyle (azar azar) indirdik ve onu ağır ağır okuttuk 
(ki, kolay bellensin).
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33— Hem onlar sana hiçbir mesel getirmezler ki, biz 
hakkı ve tefsirin daha güzelini getirmiş olmayalım.

34— O yüzleri üstü cehenneme sürülecek olanlar var 
ya! işte onlar, mevkice en fena, yolca da en sapıktırlar.

35— And olsun ki, Mûsa’ya o kitabı CTevrât’ı) verdik. 
Kardeşi Hârun’u da beraberinde vezir (yardımcı) yaptık.

36— Ve dedik ki: ‘ ‘Haydi âyetlerimizi yalanlayan o kav
ime gidin!” (Onlar da gittiler, tebliğ ettiler. Fakat Fir’avn 
ve kavmi onlara inanmadılar). Nihayet biz de onları, ta
mamen helak ettik.

37— Nûh kavmini de, pey
gamberleri yalanladıkları vakit 
boğduk ve onları insanlara bir 
ibret yaptık. Biz, zalimlere 
acıklı bir azap hazırladık.

38— Âd ve Semûd kavim- 
lerini, (Şuayb’ın kavmi)
Ashab-ı Ress’i ve bunların 
arasında geçen birçok kavim- 
leri de helâk ettik.

39— Bunların her birine na
sihat olarak nice misaller an
latmıştık ve her birini tamamen 
mahv-u perişan ettik.

40— Yemin olsun ki, (Ku- 
reyş kâfirleri) o fenalık yağ
muruna tutulan beldeye (Lût 
kavminin yaşadığı Sedûm 
şehrine) de vardılar. Artık onu 
görmüyorlar mı idi? Ama on
lar, öldükten sonra dirilmeyi 
ummuyorlardı.

41— Kâfirler seni gördükleri 
vakit, sırf bir eğlence yerine 
tutuyorlar, “ Bu mu, o Allah’ın 
peygamber diye gönderdiği?

42— Sahih be! Eğer üzerin
de sebat etmeseydik, nerdey- 
se bizi ilâhlarımızdan saptıra- 
caktı!” diyorlar. Fakat ilerde 
azabı görecekleri gün, kimmiş 
o yolu daha sapık olan bile
ceklerdir.

43— Gördün mü, o hevası- 
nı ilâh edinen kimseyi? Artık 
ona, sen mi vekil olacaksın?
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44— Yoksa, sen onların ço
ğunu, hakkı işitiyor veya anlı
yor mu sanıyorsun? Onlar, an
cak hayvanlar gibidirler. Hat
ta yolca daha sapıktırlar.

45— Rabbinin (işine) bak
maz mısın? (Fecirle güneşin 
doğuşu arasında) gölgeyi na
sıl yaymıştır? Dileseydi, elbet 
onu sabit yapardı. Sonra biz, 
güneşi, onun üzerine bir delil 
yaptık (güneş olmasa gölge 
bilinmez).

46— Sonra (güneş doğun
ca) biz, onu azar azar kendi
mize doğru alırız.

47— O Allah ’dır ki, geceyi 
size bir örtü, uykuyu bir istira
hat, gündüzü de bir (diriliş ve) 
yayılma yaptı.

48— Yağmurunun önünde, 
rüzgârı bir müjdeci olarak 
gönderen O'dur. Biz gökten 
de çok temiz bir su indirdik.

49— Ki onunla, ölü bir yeri 
diriltelim ve yarattıklarımızdan 
nice hayvan sürülerini ve in
san kalabalığını sulayalım!

50— Yemin olsun! Biz onu 
aranızda evirip çevirdik ki, dü
şünsünler, ibret alsınlar. Fakat 
yine de insanların çoğu dayat
makta, nankörlükten başka bir 
şeye yanaşmamaktadır.

51— Biz dileseydik, her bel
deye bir uyarıcı gönderirdik 
(Seni bütün memleketlere 
gönderdik ki, ecrin büyük ol
sun).

52— O halde, kâfirlere bo
yun eğme! Onlara karşı bu 
Kur'ân ile büyük bir cihad 
yap.

53— O, iki denizi (birbirine)
salıverendir. Şu tatlıdır, susuz
luğu giderir, bu tuzludur, acı
dır. (Allah), aralarına da kud
retinden bir engel ve birbirle
rine karışmayı önleyen bir per
de koymuştur (1).

54— Yine o Allah dır ki,

sudan insan yaratmış ve ona soysop vermiştir. Rab- 
bin her şeye kaadirdir.

55— Böyle iken kâfirler, Allah’ı bırakıp kendilerine 
zararı ve faydası olmayan şeylere tapıyorlar. O kâfir de 
Rabbinin aleyhine (şeytana) yardımcı olmaktadır (Bun
dan murad Ebû Cehil’dir).

(1) “Berzah”, iki şey arasındaki perde, iki deniz arasındaki dil de
mektir. Bu iki denize misal, “Dicle" nehri ile onun dahil bulunduğu 
denizdir İd o, bunu yarıp arasmdan millerce alap gittiği halde tadı 
bozulmuyor. En doğrusunu bilen Allah’tır.
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56— Halbuki biz, seni, ancak bir müjdeci ve uyarıcı ola
rak gönderdik.

57— De ki: “ Ben bu yaptığım tebliğe karşı sizden bir 
ücret istemiyorum. Ancak Rabbine bir yol tutmak isteyen 
kimseler (arıyorum)”.

58— Bir de, daima diri olup hiçbir zaman ölmeyen Al
lah'a tevekkül et. O’na hamdi ile teşbih eyle. Kullarının gü
nahlarından haberdar olmaya O yeter.

59— Gökleri, yeri ve aralarında bulunanları altı günde 
yaratan O’dur. Sonra Arş’ın üzerine istivâ buyurdu (Arş’a

hükümran oldu). O Rahmân - 
dır. Bunu (onun vasıflarını)
haberi olana sor!

60— Kâfirlere, “ Rahmân’a 
secde edin!”  denildiği vakit, 
‘ ‘Rahman ney
miş? Biz senin 
emrettiğine mi 
secde edeceğiz?” 
dediler (2). Bu 
emir, onların 
Çımandan) nefreti
ni artırdı.

61— Ne yüce
dir O Allah ki, 
gökte burçlar ya
ratmış ve içlerine 
bir kandil (güneş), 
bir de nurlu ay 
koymuştur.

62— Düşünüp ibret almak 
veya şükretmek isteyenler için 
geceyle gündüzü birbiri ardı
na getiren yine O'dur.

63— Rahmân’ın kulları o 
kimselerdir ki, yeryüzünde ve- 
kar ve tevazu ile yürürler. Ca
hiller kendilerine bir lâf attıkla
rı zaman, "Selâmetle!”  derler.

64— Onlar ki, Rablerine 
secde ediciler ve kaimler ola
rak (namaz kılarak) geceler
ler.

65— Ve onlar ki, "Ey Rab- 
bimiz! Bizden cehennem aza
bını sav! Çünkü onun azabı 
daimîdir!”  derler.

66— Gerçekten o, ne kötü 
bir karargâh!.. Ne kötü bir yer
dir!..

67— Onlar ki, harcadıkları 
vakit israf etmezler, cimrilik de 
yapmazlar, ikisinin arasında 
ortayı tutarlar. 2

(2) Dikkat!.. Secde âyetidir.
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68— Onlar ki, Allah’la bera
ber başka bir ilâha ibadet et
mezler. Allah’ın haram kıldığı 
nefsi, haksız yere öldürmezler, 
zina da yapmazlar. Her kim de 
bunları yaparsa, ağır cezaya 
çarpar.

69— Kıyamet gününde 
azabı katlanır ve bu azapta 
tahkir edilerek ebedî kalır.

70— Ancak tevbe ve iman 
edip yararlı iş görenler müs
tesna. Çünkü böylelerin kötü
lüklerini Allah iyiliğe çevirir. Al
lah çok bağışlayıcı, çok esir
geyicidir.

71— Ve kim tevbe eder de 
yararlı iş görürse, muhakkak 
o, tevbesi makbûl olarak Al
lah’a döner.

72— Onlar ki, yalana şahit
lik etmezler ve boş söz konu
şanlara rastladıkları vakit, 
efendice geçip giderler.

73— Onlar ki, Rablerinin 
âyetleriyle va’z-u nasihat edil
dikleri vakit, onlara karşı sağır 
ve kör (gibi) yıkılıp yatmazlar 
(anlayıp dinleyerek itaat 
ederler).

74— Onlar ki, “ Ey Rabbi- 
miz! Bize zevcelerimizden ve 
çocuklarımızdan gözlerimizin 
nuru (mü’minler) olacak iyi 
kimseler ihsan et! Ve bizi tak- 
vâ sahiplerine önder yap’ ’ 
derler (3).

yüksek dereceleriyle mükâfatlanacaklar ve orada sağlık
la, selâmla karşılanacaklardır.

76— Orada ebedî kalacaklardır. Ne güzel karargâh!.. 
Ne güzel makam!..

77— De ki: “ Duanız olmasa, Rabbim size ne kıymet 
verirdi? Ama siz madem ki (Allah’ı peygamberi) yalanla
dınız, o halde azap çaresiz yakanızı bırakmayacaktır!..”

75— işte hep bu kimseler, 
sabırlarına karşılık cennetin

(3) Gözlerimizin nuru olacak iyi kimselerden maksat, Müslüman ha
nımlar ve çocuklar (zürriyetler)dir.
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(Sûre: 26)

EŞ-ŞUARÂ SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir. 227 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Tâ, Sin, Mim (1).
2— Bunlar, (hakkı) açıklayan kitabın âyetleridir.
3— (Mekkeliler iman etmeyecekler diye) sen (yâ Muham

medi âdeta kendine kıyacaksın!
4— Biz dilersek, onların üzerine gökten bir âyet indiririz de, 

ona boyunları eğilekalır (O zaman hemen iman ederler).

5— Kendilerine, 
Rahmân'dan yeni 
bir nasihat gelme- 
yedursun, ille on
dan yüz çevirirler!

6— Evet Kur’ân'ı 
yalanladılar. Ama 
onlara yakında o 
alay ettikleri şeyin 
haberleri gelecektir.

7— (O kâfirler), 
yeryüzüne bakma
dılar mı? Biz orada 
her çeşit iyi nebat
tan nice çiftler bitir
dik?..

8— Şüphesiz bunda bir ibret 
vardır. Ama onların çoğu mü’min 
değildirler.

9— Muhakkak senin Rabbin, 
yegâne güçlü ve esirgeyici O’dur.

10,11— Hatırla ki, bir vakitler 
Rabbin Mûsa’ya “ O zâlimler top
luluğuna, Fir’avn’ın kavmine git. 
Hâlâ sakınmayacaklar mı?”  diye 
nidâ etmişti.

12— Mûsa, ‘ ‘Ey Rabbim! Doğ
rusu korkarım, beni tekzib eder
ler!

13— Benim de bundan göğ
süm daralır; dilim açılmaz. Onun 
için Hârun’a da peygamberlik 
ver!

14— Hem (Kıbtî’yi öldürdü
ğüm için) onların benim üzerim
de bir suç (dâvâsı) var. Ondan 
dolayı korkarım, beni öldürürler!” 
dedi.

15— (Allah Teâlâ buyurdu kİ):
“Hayır! İkiniz de hemen mûcize- 

lerimizle gidin! Muhakkak biz si
zinle beraberiz; işitiyoruz.”

16— Haydin Fir'avn’a gidin 
de, deyin ki: ‘‘Biz âlemlerin Rab- 
binin elçisiyiz!

17— isrâil oğullarını bizimle 
beraber (Şam’a) salıvereceksin!”

18— (Flr’avn), ‘ ‘Biz seni yeni 
doğmuş (çocuk) iken aramızda 
büyütmedik mi? Sen, ömründen 
hayli seneler bizim aramızda kal
madın mı?

19— O yaptığın işi de yaptın 
(Kıbtî’yi öldürdün). O halde sen, 
nankörlerdensin!”  dedi. 1

(1) Bu harfler müteşâbih olup, mâ
nâlarım yalnız Allah bilir.



369 Eş-Şuarâ Sûresi Cüz: 19, Sûre: 26

20— (Mûsa) “ O işi yaptım 
ama ben, o vakit cahillerden 
idim.

21— Sizden korkunca da 
hemen aranızdan kaçtım. Ni
hayet Rabbim bana hüküm İh
san buyurdu ve beni peygam
berlerden yaptı.

22— Başıma kakmakta ol
duğun o nimet de, isrâil oğul
larını kendine kul, (köle) edin
diğin içindir.”  dedi.

23— Fir’avn, ‘ ‘Bu âlemlerin 
Rabbi de ne?” dedi.

24— (MCısa), “ Eğer yakî- 
nen anlarsanız, göklerle yerin 
ve aralarında bulunan her şe
yin Rabbidir.”  dedi.

25— (Fir’avn) etrafındakile
re, “ Duyuyor musunuz?” (ce
vap suale uymadı) dedi.

26— (Mûsa), “ O, sizin de 
Rabbiniz, daha önceki ataları
nızın da Rabbidir,”  dedi.

27— (Fir’avn), “ Flerhalde 
bu size gönderilen peygambe
riniz iyice deli olmalı!”  dedi.

28— (Mûsa), “ O, doğu ile 
batının ve aralarındaki her şe
yin Rabbidir. Eğer aklınız var
sa, (anlarsınız!)” dedi.

29— (Fir’avn), “ Yemin ol
sun! Eğer benden başka bir 
İlâh tanırsan, seni mutlaka zin- 
danlıklardan ederim!” dedi.

30— (Mûsa), “ Sana, açık
layıcı bir delil (mûcize) getirir
sem de mi?” dedi.

31— (Fir’avn), “ Eğer doğ
ru söyleyenlerden isen, he
men getir onu!”  dedi.

32— Bunun üzerine (Mûsa) 
asâsını bıraktı. Bir de ne gör
sün! Asâ, açıkça bir ejderha 
oluverdi!

33— Bir de elini çıkardı, o 
da bakanlara bembeyaz (nu- 
rânî bir el) kesiliverdi.

34— (Fir’avn), etrafındaki cemaate, “ Bu, hakikaten bil
giç bir büyücü imiş!

35— Sizi, büyüsü ile yerinizden çıkarmak istiyor. Şim
di ne emredersiniz?” dedi.

36— Onlar, “ Onu ve kardeşini tut, (eğle)! Şehirlere de 
toplayıcılar gönder de,

37— Sana bütün bilgiç sihirbazları getirsinler!”  dediler.
38— Böylece belli bir günün tayin edilen vaktinde bü

tün sihirbazlar biraraya toplandı.
39— Halka da “ Siz de toplanacak mısınız?” denildi.
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40— ‘ ■ Eğer (adamlarımız) galip gelirlerse, umarız biz 
de (kendi) sihirbazlartımız)a tâbi oluruz.”  (denildi).

41— Büyücüler gelince, Fir'avn’a, "Eğer biz üstün ge
lirsek, bize muhakkak bir mükâfat var değil mi?”  dediler.

42— Fir’avn, “ Evet! Hem o vakit siz muhakkak göz
delerden olacaksınız!”  dedi.

43— Mûsa büyücülere, “ Atın ortaya, ne (marifet) ata
caksanız!”  dedi.

44_  onlar da hemen iplerini, sopalarını ortaya attılar 
ve ” Fir’avn’ın ululuğu hakkı için bizler, hakikaten bizler

galipleriz.” dediler.
45— Bunun üzerine Mûsa 

asâsını bırakıverdi. Bir de ne 
görsünler! O bütün uydurduk
larını yutuyor!..

46— Büyücüler hemen 
secdeye kapandılar.

47, 48— “ Biz, âlemlerin 
Rabbine, Mûsa ile Hârun’un 
Rabbine iman ettik” dediler.

49— Fir’avn, “ Ben size izin 
vermeden ona iman ettiniz hâ! 
Şüphe yok ki, size büyü öğre
ten ustanız o imiş. Ama yakın
da bileceksiniz. Çaresiz elleri
nizi ve ayaklarınızı çaprazlama 
keseceğim ve hepinizi mutla
ka asacağım!..”  dedi.

50— Büyücüler, “ Bize za
rar yok! Biz Rabbimize döne
ceğiz.

51— Biz, iman edenlerin il
ki olduğumuzdan, Rabbimizin 
günahlarımızı bağışlayacağını 
umarız.”  dediler.

52— Mûsa’ya, “ (İman 
eden) kullarımla geceleyin yü
rü. Çünkü takip edileceksi
niz.”  diye vahyettik.

53— Fir’avn da, şehirlere 
(asker) toplayıcılar gönderdi.

54— “ Bunlar (Musa’ya 
iman eden İsrâil oğulları),
gerçekten az bir tâifedir.

55— Fakat onlar bizi kızdı
rıyorlar.

56— Biz ise uyanık, ihtiyatlı 
bir cemaatız!”  (dedi).

57— Böylece onları bahçe
lerden, pınarlardan;

58— Hâzinelerden ve şe
refli makamlardan çıkardık.

59— İşte böyle! Ve onlara 
isrâil oğullarını mirasçı yaptık.

60— Nihayet güneş doğar
ken (Fir’avn ve ordusu), arka
larına düştüler.
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61— Vaktâ ki, iki taraf bir
birini gördü. Mûsa’nın adam
ları, “ Biz muhakkak yakala
nıyoruz" dediler.

62— Mûsa, “ Asla! Rabbim, 
benimle beraberdir. O, bana 
yol gösterecektir!" dedi.

63— Bunun üzerine Musa’
ya, “ Asân ile denize vur!”  di
ye vahy ettik. (Vurunca), de
niz yarılakaldı. Her parçası ko
caman bir dağ gibi oluverdi.

64— Ötekileri de buraya 
yanaştırdık.

65— Mûsa’yı ve beraberin
dekilerin hepsini kurtardık.

66— Sonra ötekilerini boğ
duk.

67— Elbette bunda bir ibret 
vardır. Böyle iken çoğu imana 
gelmedi.

68— Hiç şüphesiz senin 
Rabbin güçlü, merhametlidir.

69— Sen (o Mekke kâfirle
rine) İbrahim'in haberini de 
oku!

70— Hani babasına ve kav- 
mine, “ Siz neye taparsınız?" 
demişti.

71— Onlar, “ Birtakım put
lara taparız. Bütün gün onla
ra ibadete devam ederiz.' ’ de
diler.

72— İbrahim, “ Dua ettiğiniz 
vakit, onlar sizi işitirler mi?

73— Yahut size faydaları 
veya zararları olur mu?" dedi.

74— “ Hayır! Ancak biz, ba
balarımızı böyle yaparlarken 
bulduk!" dediler.

75, 76— İbrahim şöyle de
di: “ Şimdi gördünüz mü? O si
zin ve önceki atalarınızın tap
tıklarını?

77— Hep onlar benim düş
manım. Yalnız âlemlerin Rab-

bi müstesna.
78— O (Allah) ki, beni yaratmıştır. Bana doğru yolu O 

gösterir.
79— O (Allah) ki, beni O doyurur; sular.
80— Hastalandığım vakit, bana O şifa verir.
81— O (Allah) ki, beni öldürecek, sonra diriltecektir.
82— Ve O (Allah) ki, kıyamet gününde, günahımı ba

ğışlayacağını umuyorum.
83— Ey Rabbim, bana bir hüküm ver ve beni sâlih kul

larına kat!
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84— Sonra gelecek ümmetler içinde, beni hayırla anacak dil 
halk eyle.

85— Beni Naîm cennetinin mirasçılarından yap.
86— Babamı da bağışla! Çünkü o yanlış yolda gidenlerden 

idi (2).
87— Kulların diriltilecekler! gün, beni rezil etme!..
88— O gün ki, ne mal fayda verir, ne oğullar!..
89— Ancak Allah’a temiz bir kalble varan başka!..
90— Cennet takva sahiplerine yaklaştırılmıştır.
91— Cehennem ise azgınlara açık seçik gösterilmiştir.
92, 93— Ve onlara, "Allah’ı bırakıp taptıklarınız nerede? Si

ze yardım ediyorlar mı, yahut kendilerini kurtarıyorlar mı?” de

nilecektir.
94—  Artık onlar da, o azgınlar 

da yüzüstü hep birden cehen
neme atılırlar.

95—  Ve İblis’in bütün askerleri 
de...

9 6 —  Orada (cehennem de)
birbiri ile çekişirlerken şöyle der
ler:

9 7 —  Çünkü, sizi (ey  putlar)
âlemlerin Rabbiyle bir tutuyor
duk.

9 8 —  ‘ ‘Vallahi, biz açık bir sa
pıklık içindeydik!”

9 9 —  Bizi ancak mücrimler 
saptırdı.

100—  Artık bizim için ne şefa
atçilerden (bir ferd),

101—  Ne de yakın bir dost 
yoktur.

102—  Bari bizim için geriye bir 
dönüş olsa da, mü’minlerden ol
sak!”.

103—  Şüphesiz bu haberlerde 
bir ibret var. Öyleyken çoğu ima
na gelmediler.

104—  Ve şüphesiz ki, Rabbin 
güçlüdür, merhametli ancak O’- 
dur.

105—  Nûh'un kavmi, peygam
berleri yalanladı.

106—  O vakit kardeşleri Nûh 
onlara, "Siz (A llah ’dan ) korkmaz 
mısınız?

107—  Gerçekten 
ben, size gönderil
miş emin bir pey
gamberim.

108—  Artık Al- 
lah'dan korkun ve 
bana itaat edin.

109—  Buna kar
şı, ben sizden bir 
bedel de istemiyo
rum. Benim ücretim 
ancak âlemlerin 
Rabbine aittir.

110—  O, şu hal
de Allah’dan korkun ve bana ita
at edin!” demişti.

111— Onlar, “Arkana hep en 
düşük kimseler takılmışken, biz 
sana iman eder miyiz?” dediler. 2

(2) O, bu duayı, babasının Allah’a 
düşman olduğunu bilmezden önce 
yapmıştı.
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1 1 2 —  (N û h ),  "Benim onla
rın ne yaptıkları hakkında bil
gim yoktur.

113— Eğer sizin şuurunuz 
olsa, onların hesabının ancak 
Rabbime ait olduğunu anlarsı
nız.

114— Hem ben iman 
edenleri kovacak değilim.

115— Ben ancak açık bir 
uyarıcıyım!”  dedi.

116—  Onlar, "Ey Nûh! And 
olsun! (E ğ e r  d e d iğ in d e n ) vaz 
geçmezsen, muhakkak taşla 
tepelenenlerden olacaksın!" 
dediler.

117— Nûh, “ Ey Rabbim! 
Gerçekten kavmim beni yalan
ladı.

118— Artık benimle onların 
arasındaki hükmü sen ver de, 
beni ve beraberimdeki mü 
minleri kurtar!” dedi.

119— Bunun üzerine biz, 
onu ve beraberindekileri, o do
lu geminin içinde kurtardık.

120— Sonra da geri kalan
ları boğduk.

121— Şüphesiz bunda bir 
ibret vardır. Öyle iken yine ço
ğu imana gelmediler.

122— Ve şüphesiz Rabbin, 
O, yegâne güçlüdür, esirgeyi
cidir.

1 2 3 —  Âd (k avm i d e )  pey
gamberleri yalanladı.

124— Hani kardeşleri Hûd 
onlara şöyle demişti: “ Siz Al- 
lah'dan korkmaz mısınız?

125— Gerçekten ben, size 
gönderilmiş emin bir peygam
berim.

126— Artık Allah’dan kor
kun da, bana itaat edin.

127— Buna karşı ben siz
den bir ücret de istemiyorum. 
Benim ücretim ancak âlemle
rin Rabbine aittir.

128— Siz, her tepeye bir 
alâmet bina eder; eğlenir mi
siniz?

1 2 9 —  Ve (d ü n y a d a ) ebedî

kalacakmışsınız gibi, muhkem binalar mı ediniyorsunuz?
130— Hem (ceza için) yakaladığınız vakit, zorbalar gi

bi yakalıyorsunuz.
131— Artık Allah’dan korkun da, bana itaat edin.
132— Size bildiğiniz şeylerle İmdat eden,
133— Size davarlarla, oğullarla,
134— Bağlarla, pınarlarla imdat eden Allah'dan korkun!
135— Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir gü

nün azabından korkuyorum” .
136— Onlar şöyle dediler: "Sen öğüt versen de, öğüt 

verenlerden olmasan da bizce müsavidir.
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1 3 7 —  Bu (b iz e  ge tird iğ in ), eskilerin âdetinden başka 
bir şey değildir.

1 3 8 —  Biz azap olunacaklar da değiliz!
1 3 9 —  Böylece onu yalanladılar. Biz de onları helâk et

tik. Şüphesiz ki, bunda bir ibret vardır. Öyle iken çoğu ima
na gelmediler.

1 4 0 —  Ve şüphesiz ki Rabbin, yegâne güçlüdür, mer
hametlidir.

1 4 1 —  Semûd (k avm i d e )  peygamberleri yalanladı.
1 4 2 —  Hatırla ki, kardeşleri Sâlih onlara şöyle demişti: 

“ Siz Allah’dan korkmaz mısınız?

143— Gerçekten ben, size 
gönderilmiş emin bir peygam
berim.

144— Artık Allah’dan kor
kun da, bana itaat edin.

145— Buna karşı, ben siz
den bir ücret de istemiyorum. 
Benim ücretim ancak âlemle
rin Rabbine aittir.

146— Siz, buradaki nimet
ler içerisinde emin olarak bıra
kılır mısınız?

147— O bahçelerin ve pı
narların içinde,

148— O ekinlerin ve turfan
da meyvesi hoş hurma ağaç
larının içinde ha?..

149— Bir de dağlardan ke
yifli olarak evler yontuyorsu
nuz.

150— Artık Allah’dan kor
kun da, bana itaat edin!

151—  0  müsriflerin (kâfir
lerin) emrine itaat etmeyin.

152— Onlar ki, yeryüzünü 
fesada verirler de düzeltmez
ler.” .

153— Kavmi, “ Sen ancak 
büyülenmişlerdensin.

154— Sen bizim gibi insan
dan başka bir şey değilsin. 
Eğer doğru söyleyenlerden 
isen, haydi bir mûcize getir!” 
dediler.

155— Sâlih dedi ki: “ İşte 
bir dişi deve. Ona bir gün su 
hakkı, size de belli bir gün su 
hakkı var.

156— Ona bir fenalıkla do
kunmayın ki, bu yüzden sizi 
büyük bir günün azabı yaka
lar.”

157— Derken, o deveyi 
kestiler, ama pişman oldular.

158— Çünkü o azap kendi
lerini yakalayıverdi. Şüphesiz 
bunda bir ibret vardır. Öyley
ken çoğu imana gelmedi.

159— Ve şüphesiz ki, Rab
bin, O, yegâne güçlü, yegâne 
esirgeyicidir!
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1 6 0 —  Lût (k avm i d e )  pey
gamberleri yalanladı.

161— O vakit kardeşleri 
Lût, onlara şöyle demişti: “ Siz 
Allah'dan korkmaz mısınız?

162— Gerçekten ben, size 
gönderilmiş Resulüm, eminim.

163— Artık Allah'dan kor
kun da, bana itaat edin.

164— <- Buna karşı, ben siz
den bir ücret de istemiyorum. 
Benim ücretim ancak âlemle
rin Rabbine aittir.

165— Siz insanların içinden 
erkeklere mi gidiyorsunuz?

166— Ve Rabbinizin, sizin 
için yarattığı zevcelerinizi bıra
kıyor musunuz? Doğrusu siz 
tecavüzkâr bir kavimsiniz.’ ’

167— Onlar, -‘Ey Lût! Ye
min olsun, eğer bu söyledik
lerinden vaz geçmezsen mu
hakkak, (m e m le k e t im izd e n ) 
çıkarılanlardan olacaksın!’ ’ de
diler.

168— Lût, “ Doğrusu ben, 
sizin amelinize buğz edenler
denim.

169— Ey Rabbim! Beni ve 
ailemi, bunların yapmakta ol
dukları kötülüğün hışmından 
kurtar!”  dedi.

170— Biz de onu ve ailesi
ni toptan kurtardık.

171— Ancak bir kocakarı 
(k en d i k a rıs ı) geride kalanlar 
içindeydi.

172— Sonra geride kalan
ları hep helâk ettik.

1 7 3 —  Üzerlerine (ta ş ta n )  
yağmur yağdırdık, inzâr olu
nanların yağmuru ne de fena 
İdi!..

174— Muhakkak kİ bunda, 
bir ibret vardır! Öyle iken ço
ğu imana gelmedi.

175— Ve şüphesiz Rabbin, 
O yegâne güçlüdür, yegâne 
merhametlidir.

176— Eyke halkı da pey
gamberleri yalanladı.

177— O vakit, Şuayb onla

ra şöyle dedi: “ Siz Allah’dan korkmaz mısınız?
178— Gerçekten ben, size gönderilmiş emin bir pey

gamberim.
179— Artık Allah’dan korkun da, bana itaat edin.
180— Buna karşı, ben sizden bir ücret de istemiyorum. 

Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbine aittir.
181— Ölçeği tam ölçün, eksiltenlerden olmayın.
182— Ve doğru terazi ile tartın.
183— Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin. Yer

yüzünde fesadçılık yaparak azmayın.
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184— Sizi ve sîzlerden önceki halkı yaratandan korkun.’’
185— Onlar, “Sen ancak ve ancak büyülenmişlerdensin.
186— Ve sen bizim gibi insandan başka bir şey değilsin. Biz, 

seni muhakkak yalancılardan sanıyoruz.
187— Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir 

parça düşürüver (bakalım) dediler.
188— Şuayb, “Rabbim sizin yaptıklannızı daha iyi bilir.” dedi
189— Hasılı Şuayb’ı yalanladılar. Kendilerini de o gölge gü

nünün azabı yakalayıverdi. Gerçekten o, büyük bir günün aza
bı idi (3).

190— Şüphesiz bunda, bir ibret vardır. Öyle iken çoğu ima-

na gelmediler.
191— Ve şüphesiz Rabbin, 

yegânegüçlüdür,yegâne mer
hametlidir.

192— Ve muhakkak bu Kur’- 
ân, âlemlerin Rabbi tarafından in
dirilmedir.

193, 194, 195— Onu Rûh’ul- 
emin, uyarıcılardan olasın diye, 
senin kalbine açık Arabça bir dil 
ile indirmiştir.

196— Gerçekten o, (Kur’ârT-
ın zikri) evvelki kavimlerin kitap
larında da vardır.

197— İsrâil oğulları âlimlerinin 
bunu bilmesi o kâfirlere bir delil 
olamıyor mu?

198— Eğer onu Arab olma
yanlardan birine indirseydik,

199— O da onu Mekke kâfir
lerine okusaydı, yine iman etme
yeceklerdi.

200— Biz, onu (4) mücrimle
rin kalblerine böyle sokmuşuz- 
dur.

201— Acıklı azabı görecekleri 
âna kadar, Kur’ân’a inanmaya
caklardır.

202— Ki o azap, kendilerine 
hiç farkına varmadan ansızın ge
liversin de,

203— “Acaba bize biraz müh
let verilir mi?” desinler.

204— Şimdi onlar bizim aza
bımıza mı acele ediyorlar?

205— Dese ne! Onlara sene
lerce nimetler vermiş olsak:

206— Sonra da, tehdit edildik
leri azap başlarına gelip çatsa,

(3) Onlar sıcaktan bunalmışlar ve 
bir bulut görerek, serinlemek ümidiy
le, altına toplanmışlar. O anda bulut
tan ateş yağmış ve hepsini helak et
miş.

(4) Âyette geçen o zamiri inan
mazlar fiilinin delâlet ettiği küfre de 
gidebilir, doğrudan doğruya Kur’
ân’a da gidebilir. Birinci durumda 
mânâ: İşte biz küfrü onların kalble
rine öylesine soktuk ki... İkinci du
rumda mânâ: Kur'ân'ı onların kalb
lerine öyle soktuk ki, kendi dilleriy
le indirdik mânâsını anladılar. Yine 
inanmadılar, şeklinde olur.
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207— O faydalanmış oldukla
rı (seneler) onları kurtarabilir mi?

208— Ama biz hangi memle
keti helak ettikse, mutlaka onu 
uyaranlar olmuştur.

209— Nasihat (edilmiştir). Ve 
biz zulmediciler değilizdir.

210— Bu Kur’ân'ı şeytanlar 
indirmedi (5).

211— Bu onlara hem yaraş
maz, hem de güçleri yetmez.

212— Onlar, işitmekten kesin 
olarak uzaklaştırılmışlardır.

213— O halde, Allah ile birlik
te başka bir ilâha kulluk etme. 
Azap edilenlerden olursun.

214— Önce en yakın hısımla
rını korkut.

215— Sana tâbi olan mü'min- 
lere de kanadını indir (tevazu 
göster).

216— (Buna rağmen) sana is
yan ederlerse, “ Ben sizin yaptık
larınızdan beriyim'’ deyiver.

217— Ve O güçlü, esirgeyici 
Allah’a tevekkül et.

218— O Allah ki, (namaza) 
kalktığın vakit seni görüyor.

219— Secde edenler içinde 
dolaşmanı da (görüyor) (6).

220— Çünkü hakkıyle işiten, 
hakkıyle bilen ancak O’dur.

221— (Ey kâfirler!) Şeytanla
rın kimin üzerine indiğini size ha
ber vereyim mi?

222— Onlar, her yalancı gü
nahkârın üzerine inerler.

223— Onlar (şeytanlara) ku
lak verirler. Ama çoğu yalan söy
lerler (7).

224— Şairlere İse, sapıklar tâ
bi olur (8).

225— Görmez misin onlar, her 
vâdide şaşkın olarak dolaşırlar.

226— Ve onlar, yapmadıkları 
şeyleri söylerler.

227— Ancak iman edip yarar
lı işler görenler, Allah’ı çok anan
lar ve zulmedildikten sonra öçle
rini alanlar müstesnadır. Zulme
denler, hangi inkılâp ile döndürü
leceklerini yakında bileceklerdir. 5

(5) Bu, şeytanların gökyüzüne çık

maktan men olunmasından önce idi.
(6) Kur’ân-ı Kerim’i şeytanların, kâhinlerin kalblerine telkin etti

ği şeylerden ibaret olduğunu iddia edenlere cevaptır.
(7) “ Secde edenler içinde dolaşmanı (görüyor)”dan murad, İbni 

Abbas'dan gelen rivayete göre (Allahu âlem şudur): “Allah senin bir 
peygamberin sulbünden, diğer bir peygamberin sulbüne intikal ede 
ede nihayet nasıl bir peygamber olarak çıktığını görendir!”

(8) Sahih hadis kitaplarında yer alan birçok hadîs-i şeriflerden an- 
laşddığı üzere kötülüğü ifade etmeyen ve iyi maksatta kullanılan şiir, 
bu âyette kötülenen şiirden istisna edilmiştir. Nitekim Peygamberi
miz (s.a.v.)’in Hassân bin Sâbit’e, “Müşrikleri (şiirlerinle) hicvet, bil 
ki, muhakkak Cebrâil de seninle beraberdir”, buyurduğu rivayet edil
miştir. Allahu âlem.
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(Sûre: 27)

EN-NEML SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir. 93 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Tâ, Sin. Bunlar, Kur’ân’ın ve (hak ile bâtılı) açıklayan bir 
kitabın âyetleridir.

2— (Onlar), birer hidayet ve mü’minlere bir müjdedir.

3— (O mü’minler) ki, namazı 
dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler. 
Âhirete de yakînen 
onlar inanırlar.

4— Âhirete inan
mayanların amelle
rini, kendilerine 
süsledik. Artık onlar 
bocalayıp kalırlar.

5— Bunlar o kim
selerdir ki, azabın 
kötüsü kendilerinin
dir. Âhirette en ziya
de hüsrana uğraya
cak olanlar bunların 
tâ kendileridir.

6— Muhakkak ki 
bu Kur’ân, sana hikmet sahibi, 
her şeyi bilen (Allah) tarafından 
veriliyor.

7— Hatırla ki bir vakitler Mú
sa, (Medyen’den Mısır’a gider
ken) ailesine, “ Ben hakikaten bir 
ateş gördüm. Size ondan ya bir 
haber getireceğim, yahut bir kor 
ateş alıp geleceğim. Umarım ısı
nırsınız.”  demişti.

8— Ateşin yanına varınca ken
disine şöyle nida olundu: “ Bu 
ateş yerindeki (Mûsa) ve etrafın
dakiler (melekler) mübarek kılın
mıştır. Âlemlerin Rabbi olan Allah, 
her kusurdan münezzehtir.

9— Yâ Mûsa! Mesele şudur: 
Güçlü, hikmet sahibi olan Allah 
benim!

10— Asânı bırak! (O da bırak
tı). Derken onu çevik bir yılan gi
bi deprenir görüverince, dönüp 
kaçtı ve geri dönmedi. “ Yâ Mû
sa, korkma! Benim huzurumda 
peygamberler korkmaz!

11— Meğer ki zulmetmiş de 
sonra arkasından kötülüğü iyiliğe 
çevirmiş ola! Çünkü ben çok ba
ğışlayıcı, çok esirgeyiciyim!

12— Bir de elini koynuna sok! 
Fir’avn’a ve kavmine gönderilen 
dokuz mûclze içinde (onlardan 
biri olmak üzere) bembeyaz, hiç
bir kusursuz çıksın. Çünkü onlar 
yoldan çıkmış bir kavimdirler” .

13— Böylece mûcizelerimiz 
(açık ve) parlak olarak onlara gel
di, “ Bu, apaçık bir sihirdir!” 
dediler.



379 En-Neml Sûresi Cüz: 19, Sûre: 27

14— Vicdanları da bunlara 
tam bir kanaat getirdiği halde, 
sırf zulüm ve kibirden onları in
kâr ettiler. Ama bak, fesadçı- 
ların sonu nice oldu!..

15— (Şanıma) yemin olsun 
ki, biz Dâvud’la Süleyman’a 
bir ilim verdik (Bu ilim hâkim
lik, kuşların dilini anlamak ve
saire idi). Onlar şöyle dediler:
'Bizi mü'min kullarının bir ço

ğundan üstün kılan Allah'a 
hamd olsun!” .

16— Ve Süleyman, (baba
sı) Davud’a mirasçı olup dedi 
ki: “ Ey insanlar! Bize kuş dili 
öğretildi. Hem bize her şeyden 
verildi. Şüphesiz ki bu, açık 
fazl-u ihsanın tâ kendisidir!” .

17— Bir de Süleyman’a 
cinlerden, insanlardan ve kuş
lardan müteşekkil orduları top
landı. Bütün bunlar sevk-u 
idare olunuyordu.

18— Nihayet Karınca vâdi- 
sine vardıkları zaman, (onların 
öncüsü) bir karınca, “ Ey ka
rıncalar, yuvalarınıza girin! Sü
leyman ve ordusu sizi farkına 
varmadan ezip geçmesin!” 
dedi.

19— Süleyman karıncanın 
bu sözünden tebessüm edip 
güldü (karınca üç mil uzakta 
idi). Ve “ Ey Rabbim! Bana il
ham et de, gerek bana, gerek
se anneme, babama İhsan 
buyurduğun nimetine şükre
deyim ve senin razı olacağın 
bir iş yapayım. Beni rahmetin
le sâlih kullarının arasına kat!” 
dedi.

dü göremiyorum, yoksa gaiplerden mi oldu?

21— Ona muhakkak ya şiddetli bir azap yaparım, ya
hut boynunu keserim; veya bana açık bir delil getirir!”  de
di.

22— Biraz bekledi, çok geçmeden hüdhüd gelip şun
ları söyledi: “ Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sa
na Sebe’den sağlam bir haber getirdim (1).

20— Bir de kuşları teftiş etti 
ve “ Acep ben neden hüdhü-

(1) Sebe’, esasen bir hanedan veya kabile ismi olup sonradan Ye- 
men’de meskenleri olan Me’rib şehrine dahi ıtlak olunmuştur.
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23— Gerçekten ben bir kadın buldum. Sebe’ halkına 
hükümdarlık yapıyor, kendisine her şeyden verilmiş. Onun 
büyük bir tahtı da var.

24— Onu ve kavmini, Allah’ı bırakıp, güneşe secde edi- 
yorlarken buldum. Şeytan onlara amellerini süslü göster
miş ve kendilerini doğru yoldan saptırmış. Artık onlar doğ
ru yolu bulamıyorlar.

25— (Evet süslü göstermiş ki), göklerde ve yerde gizli 
olan şeyleri meydana çıkaran, gizledikleri ve açıkladıkları 
her şeyi bilen Allah’a secde etmesinler (2).

26—  Allah, kendinden başka İlâh olmayan, ulu Arş 

ın Rabbidir ”.
27— (Süleyman), Doğru 

mu söyledin, yoksa yalancı
lardan mısın? göreceğiz!

28— Bu mek
tubumu götür de 
onlara bırak.
Sonra yanların
dan çekilerek ne 
(karara) döne- 
ceklerbak! ’ ’de
di.

2 9 — (Sebe’ 
kraliçesi Beikıs),
“ Ey ileri gelen
ler! Bana kıymetli 
bir mektup bıra
kıldı.

30— O, Süleyman’dandır 
ve Rahman, Rahim olan Al
lah’ın adiyle (başlamakta
dır).

31— Şöyle ki: Bana karşı 
baş kaldırmayın. Ve Müslü
man olarak bana gelin!., di
yor.’ ’ dedi.

32— (Sözüne şöyle devam 
etti): “ Ey ileri gelenler! Bana 
bu işim hakkında bir fetva ve
rin. Sizin şahitliğiniz oluncaya 
kadar ben hiçbir işi kestirmiş 
değilim! ” .

33— Onlar, “ Biz, kuvvet 
sahibiyiz ve çok cesur savaş
çılarız. Emir şenindir. Bir bak, 
ne emir buyuracaksın.” dedi
ler.

34— Beikıs, “ Doğrusu kral
lar bir memlekete girdikleri va
kit, onu perişan ederler ve 
ahalisinin şerefli olanlarını aşa
ğılık yaparlar. Bu mektubu 
gönderenler de böyle yapar
lar.

35— Ben onlara hediye ile 
bir heyet göndereyim de ba
kayım, elçiler ne ile dönecek
ler!" dedi. 2

(2) Dikkat!.. Secde âyetidir.
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36— Bunun üzerine (gön
derilen elçi) Süleyman'a ge
lince, Süleyman, “ Siz, bana 
malla yardım mı ediyorsunuz? 
Bakın, Allah’ın bana verdiği, 
size verdiğinden daha hayırlı
dır. Doğrusu siz hediyenizle 
övünüyorsunuz.

37— Onlara dön! Yemin ol
sun ki, karşı duramayacakları 
ordularla varırız da kendilerini 
aşağılık hal içinde, zelil olarak 
oradan çıkarırız" dedi.

38— (Sonra adamlarına 
dönerek), “ Ey ileri gelenler! 
Kendileri Müslüman olarak 
gelmezden evvel, o kadının 
tahtını bana hanginiz getire
cek?" dedi.

39— Cinlerden bir İfrit (Ba- 
hâdir), “ Ben onu sana yerin
den kalkmadan getiririm Be
nim buna gücüm yeter, emi
nim." dedi.

40— Kendinde kitaptan bir 
ilim bulunan zât (Âsaf b. Ber- 
hiyâ) ise, “ Ben onu sana gö
zünü kırpmadan getiririm. ’ ’ de
di, Derken onu yanında duru
yor görünce, Süleyman, “ Bu 
Rabbimin fazlındandır. Beni 
imtihan için ki, bakalım şükür 
mü edeceğim, yoksa küfrân-ı 
nimet mi? Kim şükür ederse, 
ancak kendi nefsi için şükür 
eder. Kim de nankörlük eder
se, bilsin ki Rabbim onun şük
rüne muhtaç değildir; kerim
dir." dedi.

41— (Sözüne devamla),
“ Ona tahtını başkalaştırın, ba
kalım tanıyacak mı, yoksa ta- 
nıyamayanlardan mı olacak?" 
dedi.

42— Belkıs geldiğinde ona, 
“ Senin tahtın böyle midir?” 
dediler. Belkıs, “ Sanki kendi
sidir. Bununla beraber bize 
bundan önce ilim verildi de,

Müslüman olduk!" dedi.

43— Daha evvel, Belkıs’ın Allah’ı bırakıp da taptığı şey
ler, Allah’a ibadetine engel olmuştu. Çünkü kâfir bir ka
vimden idi.

44— Ona, “ Buyur köşke” dediler. Bunu görünce de
rin bir su zannetti ve baldırlarından eteğini açtı. Süleyman, 
“ Bu sırçadan yapılma mücellâ bir köşktür.”  dedi. Belkıs, 
“ Ey Rabbim! Ben hakikaten kendime, zulmetmişim. Şimdi, 
Süleyman’ın beraberinde, âlemlerin Rabbi Allah’a teslim 
oldum.” dedi.
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45— Yemin olsun ki, biz Semûd kavmine de, "Allah’a 
ibadet edin!" diye kardeşleri Salih i gönderdik. Bir de baktı 
ki onlar, iki fırka olmuş çekişiyorlar!..

46— (Sâlih), "Ey kavmim! Niçin iyilikten önce çabu
cak Kötülüğü (rahmetten önce azabı) istiyorsunuz? Al
lah'dan mağfiret dilemeli değil misiniz? Olur ki esirgenir
siniz." dedi:

47— (Onlar), "Biz, seninle ve beraberindekilerle uğur
suzluğa uğradık." dediler. (Sâlih), "Sizin uğursuzluğunuz 
(un sebebi), Allah katindadır. Doğrusu siz, imtihana çeki

len bir kavimsiniz." dedi.
48— Şehirde dokuz erkek 

(düşman) vardı ki, bunlar 
yeryüzünde fesad çıkarıyor
lar; iyiliğe yanaşmıyorlardı.

49— Allah (adı) ile yemin- 
leşerek dediler ki: ‘ Sâlih e 
ve ailesine bir gece baskını 
yapalım. Sonra velisine ye
min ederek, biz onun helaki
ne şahit olmadık. Bizim sö
zümüz sözdür, doğru söyle
riz, deriz” .

50— Onlar böyle bir hile 
kurdular. Halbuki onların ha
beri olmadan biz de onların 
hilelerine mukaabele ettik.

51— Şimdi bak! Onların 
hilelerinin akıbeti nice ol
muş?.. Biz hem onları, hem 
de kavimlerini toptan târü- 
mâr ettik!

52— işte zulümleri yüzün
den çökmüş, bomboş kalan 
evleri. Şüphesiz bilen bir ka
vim için bunda ibret vardır.

53— Halbuki iman edip de 
küfürden korunanları kurtar
dık.

54— Lût’a da (peygam
berlik verdik). Hatırla ki kav
mine, "Siz, gözünüz göre 
göre hâlâ o fuhşu yapacak 
mısınız?

55— Siz kadınları bırakıp 
şehvetle mutlaka erkeklere 
mi gideceksiniz? Doğrusu 
siz, ne yaptığını bilmez bir 
kavimsiniz!”  dedi.
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56— Buna kavminin ceva
bı sadece şu olmuştu: “ Çıka
rın şu Lût ailesini memleketi
nizden. Çünkü onlar çok te
mizlik taslayan insanlar!..’ ’ .

57— Bunun üzerine biz de, 
onu ve ailesini kurtardık. Yal
nız karısı müstesna! Onu ge
ride kalanlardan takdir ettik.

58— Kalanların üzerine 
(taştan ibaret) bir yağmur 
yağdırdık. O uyarılanların yağ
muru ne kötüdür!..

59— De ki: “ Hamd olsun 
Allah’a! Ve selâm O’nun seç
tiği (peygamber) kullarına! Al
lah mı daha hayırlıdır; yoksa 
onların ortak koştukları putlar 
mı?

60— Yahut, göklerle yeri 
yaratıp da, sizin için gökten su 
indiren mi? (Bir su ki), biz 
onunla sizin (bir) ağacını (bi
le) bitiremeyeceğiniz güzel 
manzaralı bağ, bahçeler bitir
dik. Allah’la beraber bir ilâh mı 
var? Hayır! Onlar şirk koşan 
bir kavimdirler.

perde koyan mı? Allah’la beraber bir ilâh mı var? Hayır! 
Onların çoğu (tevhidi) bilmezler.

62— Yahut başı sıkılan kendisine dua ettiği vakit, onun 
duasını kabul edip, sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün ha
lifeleri yapan mı? Allah’la beraber bir ilâh mı var! Siz pek 
az düşünüyorsunuz!

61— Yahut, yeri bir karar- 63— Yahut karanın ve denizin karanlıklan içinde size 
gâh yapıp arasından ırmaklar yol gösteren, yağmurunun önünde rüzgârları müjdeci ola- 
akıtan, üzerinde sabit dağlar rak gönderen mi? Allah’la beraber bir ilâh mı var? Allah, 
yaratan ve iki denizin arasına onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
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64— Yahut, evvelâ halkı yaratan, (öldükten sonra da) 
onu tekrar diriltecek olan ve size gökten ve yerden rızık 
veren mi? Allah’la beraber bir ilâh mı var? De ki: ‘ ‘Eğer 
doğru söyleyenlerden iseniz, getirin delilinizi bakalım” .

65— De ki: ‘ ‘Göklerde ve yerde Allah'dan başka gaybı 
kimse bilmez” . Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmez
ler.

66— Hayır! Onların ilimleri âhiret hususunda (bilgi edi
necek seviyeye) erişmemiştir! Doğrusu onlar, bundan 
şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar, âhiretten yana

kördürler.
67— Küfredenler, “ Biz ve 

babalarımız toprak olduğumuz 
vakit mi, biz mi (kabirden) çı
karılacağız?

68— Yemin olsun! Bu diril
me işi bize de, bizden önce 
atalarımıza da va’d olundu. 
Bu, eskilerin masallarından 
başka bir şey değil!” dediler.

69— De ki: “Yeryüzünde 
dolaşın da bir bakın. Mücrim
lerin akıbeti nice olmuş?..” .

70— Onlara karşı üzülme. 
Ve yaptıkları hilelerden dolayı 
sıkıntıda olma.

71— Bir de, "Eğer doğru 
söyleyen kimselerseniz, bu 
va’d ne zaman?” diyorlar.

72— De ki: “ Acele ettiğiniz 
azabın bir kısmı ensenize bin
miş bulunuyor.”  (Yakındır. 
Bu, Bedir’de başlarına gel
miştir).

73— Ve şüphesiz Rabbin, 
insanlara karşı İhsan sahibidir. 
Lâkin onların çoğu şükretmez
ler.

74— Halbuki Rabbin, onla
rın göğüslerinin gizlediklerini 
de, açığa vurduklarını da pe
kâlâ biliyor.

75— Gökte ve yerde gizli 
hiçbir sır yoktur ki, açık bir ki
tapta (Levh-i Mahfuz’da) ol
masın.

76— Gerçekten bu Kur’ân, 
İsrâil oğullarına hakkında ihti
lâf edip durdukları şeylerin ço
ğunu anlatıyor.
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77— Ve hakikaten o (Kur’- 
ân, doğruyu gösteren) bir hi
dayet ve mü minler için bir 
rahmettir.

78— Elbette Rabbin onların 
arasında hükmünü verecektir. 
Güçlü ve her şeyi bilen ancak 
O’dur.

79— O halde, Allah’a te
vekkül et! Şüphesiz sen apa
çık bir hak üzerindesin.

80— Şüphesiz sen, ölülere 
işittiremezsin. Arkalarına dön
müş kaçarlarken, sağırlara da 
çağırmayı işittiremezsin.

81— Sen o körleri sapıklık
larından uzaklaştırıp hidâyete 
erdirecek de değilsin. Sen, 
ancak bizim âyetlerimize iman 
edeceklere işittirirsin. İşte on
lar Müslüman olanlardır.

82— Söylenen başlarına 
geleceği (kıyamet yaklaştığı) 
vakit de, onlar için yerden bir 
“ Dâbbe'’ (3) çıkarırız. O hay
van, insanların âyetlerimize 
kesin olarak inanmadıklarını 
kendilerine söyler.

83— Hatırla ki, o kıyamet 
gününde her ümmetten âyet
lerimizi yalanlayanları bir ce
maat halinde toplayacağız. 
Onlar, kâfilelerinin ardı alının
caya kadar bekletilip sonra İ- 
lâhî huzura sevk olunurlar.

84— Nihayet geldikleri va
kit, Allah Teâlâ, “ Siz benim 
âyetlerimi ilmen kavramadığı
nız halde yalanladınız mı? Yok
sa ne idi o yaptığınız (işler)?’’ 
buyurur.

85— Yaptıkları zulüm yü
zünden, söylenen başlarına 
gelmiştir. Artık onlar konuşa
mazlar.

86— Görmediler mi? Biz, 
içinde istirahat etsinler diye 
geceyi yarattık! Gündüzü de 
aydınlık yaptık. Şüphesiz bun
da iman eden bir kavim için ib
retler vardır.

87— O (kıyamet) gününde

Sûr a üfürülür (4). Hemen göklerde, yerde kim varsa müt
hiş bir korkuya kapılmıştır. Yalnız Allah'ın diledikleri ha
riç! (Bunlar dört büyük melektir). Her biri, boyunlarını 
bükmüş olarak Allah’a gelirler.

88— Bir de sen dağları görür, onları hareketsiz sanır
sın. Halbuki onlar bulut geçer gibi geçerler. Bu, her şeyi 
muhkem yaratan Allah’ın işidir. Şüphesiz ki, O sizin yap
tıklarınızdan haberdardır.

(3) Dâbbe, yerde yürüyen canlı mânâsında olup, burada kıyamet 
alâmetlerinden olan “Dâbbe” kasd olunmaktadır.

(4) Sûr, İsrafil aleyhisselâmın üfüreceği bir dehşet borusudur. Bu, 
birinci üfürüştür.
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89— Her kim iyilikle (Lâilâhe İIIAllâh diyerek) gelirse, 
bundan ona bir hayır vardır. Onlar o günün korkusundan 
emin olurlar.

90— Her kim de kötülükle (küfürle) gelirse, hemen yüz
leri üstü ateşe atılırlar. (Kendilerine, melekler tarafından),
“ Siz, yaptığınız amellerin karşılığından başkasıyla mı 
cezalandırılacaksınız’ ’ (denilir).

91— De ki: “ Ben ancak Allah’ın haram kıldığı bu bel
denin (Mekke’nin) Rabbine ibadet etmekle emir olundum. 
Her şey O’nundur. Hem ben hâlis Müslümanlardan ol

maya me’murum.
92— Ve Kur’ân okuyayım 

diye de (emrolundum). Artık 
kim hidayeti kabul ederse, an
cak kendisi için kabul etmiştir. 
Kim de saparsa, “ Ben ancak 
uyarıcılardanım.”  deyiver!

93— Ve de ki: “ Allah’a 
hamdolsun! O, size yakında 
âyetlerini gösterecek; siz de 
onları tanıyacaksınız.” . Senin 
Rabbin, yaptıklarınızdan gaafil 
değildir.

(Sûre: 28) 

EL-KASAS SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir 
88 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Tâ. Sin. Mim (1).
2— Bunlar açıklayıcı kitabın 

âyetleridir.
3— Biz, sana Mûsa ile Fir'- 

avn’ın kıssasından birazını, 
iman edecek bir kavim için, 
hak olarak okuyacağız.

4— Çünkü Fir’avn, o yerde 
(Mısır’da) baş kaldırmış ve 
ahalisini fırka fırka edip (ken
di hizmetine almıştı). Onlar
dan bir taifeyi ezmek istiyor, 
oğullannı boğazlıyor, (sadece) 
kızlarını sağ bırakıyordu (2). 
Şüphesiz o fesadçılardandı.

5— Biz ise istiyorduk ki, o 
yerde ezilmekte olanlara lütfe
delim, onları önderler yapalım. 
Kendilerini, (Fir’avn’ın yerine) 
mirasçılar bırakalım. 1 2

(1) Bu harfler müteşâbihtir. Mânâ
larım yalnız Allah bilir.

(2) Zulme uğrayanlar İsrail oğul
ları idi. Çünkü bir kâhin Fir’avn’a 
“İsrâil oğullarından doğacak bir ço
cuk, senin elinden saltanatı alacak” 
demişti.
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6— Ve yerde (Mısır’da, 
Şam’da) onlara kuvvet verelim 
de, Fir’avn’a, Hâmân’ave or
dularına, onlardan çekinmek
te oldukları şeyi gösterelim.

7— Mûsa’nın annesine de 
şöyle ilham ettik: “ Çocuğu 
emzirl (Öldürülmesinden) 
korktuğun vakit, onu deryaya 
(Nil’e) bırakıver. Hem korkma 
ve üzülme! Çünkü muhakkak 
biz onu sana geri vereceğiz ve 
kendisini peygamberlerden 
yapacağız”  (Bunun üzerine 
üç ay onu emzirdi. Fakat ha
yatını tehlikede görünce, onu 
ziftli bir sandığa koyarak ge
celeyin Nil’e bıraktı).

8— Derken F ir’avn'ın 
adamları onu bulup aldı. Çün
kü ilerde kendilerine bir düş
man ve bir üzüntü olacaktı. 
Doğrusu Fir’avn, (veziri) Hâ- 
mân ve askerleri hep hata (ve 
günah) işleyicilerdi.

9— Fir’avn’ın 
karısı, “ Bu çocuk 
benim ve senin 
için göz bebeği. 
Onu öldürmeyin! 
Belki bize faydası 
olur, yahut onu 
evlât ediniriz. ’ ' de
di. Onlar farkında 
olmuyorlardı.

10— Mûsa'nın 
annesi, kalbi (ev
lâdından başka 
her şeyden)bom

boş sabahladı. Eğer (va’d-i 
İlâhiye) inananlardan olsun di
ye kalbine sabır vermeseydik, 
az kalsın onu açığa vuracaktı.

11— (Annesi), Mûsa'nın kız 
kardeşine (Meryem’e ),“ O- 
nun izini takip etti!“ demişti. O 
da uzaktan gözetti. Ötekiler 
farkında değillerdi.

12— Biz daha önceden ona 
sütanaları (emmesini) ha

ram etmiştik (Hiç birinin südünü emmiyordu). Kız karde
şi, Fir’avn ailesine, “ Sizin hesabınıza onun bakımını ya
pacak ve ona samimâne bakacak bir ev halkı göstereyim 
mi size?” dedi.

13— Bu suretle onu annesine iade ettik ki, gözü aydın 
olsun da üzülmesin. Ve bilsin ki, Allah'ın va’di haktır. Lâ
kin bunu çokları bilmezler (3).

(3) Yanı bu va’di bilmezlerdi. Mûsa aleyhisselâmm laz kardeşini ve 
annesini bilmiyorlardı. Memeden kesilesiye kadar annesinin yanın
da kaldı, daha sonra Fir’avn’a teslim edildi.
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14— Vaktâ ki Mûsa, tam kemâl çağına (kırk yaşına) 
ulaştı, biz ona bir hüküm ve ilim verdik, işte iyilik edenle
re biz böyle mükâfat veririz.

15— (Mûsa) şehre, halkının meşgul bulunduğu bir sı
rada girdi ve orada dövüşen iki adam buldu. Şu, kendi 
taraftarlarından, diğeri düşmanından idi. Kendi taraftarla
rından olan, düşmanına karşı Mûsa'dan yardım istedi. Bu
nun üzerine (Mûsa) da ona bir yumruk vurarak öldürdü. 
“ Bu, şeytanın işindendir. O gerçekten şaşırtıcı, açık bir 
düşmandır’ ’, dedi.

16— Mûsa (yaptığına piş
man olarak), “ Ey Rabbim! 
Doğrusu ben kendime yazık 
ettim, benim günahımı bağış
la!”  dedi. Allah da onu bağış
ladı. Çünkü O, çok bağışlayı
cı, çok esirgeyicidir.

17— Mûsa, “ Yâ Rab! Ba
na olan bu in’âmın hakkı için, 
artık suçlulara hiçbir zaman 
yardımcı olmayacağım.”  dedi.

18— Böylece şehirde kor
karak (ve etrafı) gözetleyerek 
sabahladı. Bir de baktı ki, dün 
kendisinden yardım isteyen 
adam (başka bir Kıbtîye kar
şı) yine ona feryad ediyor (ve 
imdat diliyor) Mûsa ona, 
“ Sen muhakkak aşikâr bir az
gınsın!”  dedi.

19— Ve ikisinin de düşma
nı olan o herifi yakalamak is
teyince, (yardım isteyen Ya- 
hûdi, kendisini yakalayacak 
zannederek) “ Yâ Mûsa! Dün 
bir adam öldürdüğün gibi, be
ni de mi öldürmek istiyorsun! 
Sen ancak bu yerde bir zorba 
olmak istiyorsun da, arabulu
culardan olmak istemiyor
sun!” dedi (Kıbtî bunu duyun
ca, dünkü katilin Mûsa oldu
ğunu anlamış ve derhal gide
rek Fir’avn’a haber vermiş. 
Fir’avn da Mûsa’nın kesilme
si için ferman çıkarmış).

20— Derken şehrin öbür 
ucundan koşarak bir adam 
geldi, “ Yâ Mûsa! Şehrin ileri 
gelenleri seni öldürmek için 
hakkında müzakere yapıyor
lar. Hemen (buradan) çık (git)! 
Ben cidden senin iyiliğini iste
yenlerdenim!” dedi.

21— Bunun üzerine Mûsa 
korkarak (ve sağı solu) gözet
leyerek hemen şehirden çıktı, 
“ Yâ Rab! Beni bu zalim ka
vimden kurtar!”  dedi.
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22— Medyen’e doğru yö
nelince, “ Ola ki, Rabbim beni 
doğru yola çıkarır.'' dedi (4).

23— Medyen suyuna varın
ca, kuyunun başında hayvan
larını sulayan insanlardan bir 
topluluk buldu. Onların ötesin
de de, hayvanlarını alıkoyan iki 
kadın gördü. (Onlara), “ Sizin 
haliniz nedir?’’ dedi. “Biz, ço
banlar çekip gitmeyince sula
mayız. Babamız da büyük bir 
ihtiyardır.’ ’ dediler.

24— Bunun üzerine Mûsa, 
onların davarlarını suladı. Son
ra gölgeye çekilerek, “ Ey 
Rabbim! Gerçekten ben, bana 
indirdiğin hayrdan dolayı muh
tacım.’ ’ (karnım aç)” dedi.

25— Derken, o iki kadından 
biri utana utana yürüyerek ya
nına geldi, “ Bize çektiğin su
yun ücretini vermek için, ba
bam seni çağırıyor.’ ’ dedi. Bu
nun üzerine Mûsa ona varıp 
kıssayı anlatınca, “ Korkma! O 
zalim kavimden kurtuldun!’ ’ 
dedi.

26— iki kadından biri, “ Ba
bacığım, onu ücretle tut! Çün
kü tuttuğun ücretlilerin en ha
yırlısı bu güvenilir, kuvvetli 
(adamdır)” dedi.

27— (İhtiyar adam, Şuayb 
(a.s.) idi. Hz. Musa’ya), “ Ba
na sekiz sene ücretle çalış
man şartıyle, şu iki kızımın bi
rini sana nikâh etmek istiyo

rum. Eğer on seneyi tamamlarsan, o da senden. Bunun
la beraber seni zorlamak istemem. İnşaallah, beni iyiler
den bulacaksın!’ ’ dedi.

28— (Mûsa), “ Bu (söylediğin) benimle senin aramız
da. Bu iki müddetin hangisini ödersem, demek aleyhime 
dâvâ yok. Allah, bu sözleşmemize vekildir.”  dedi.

(4) Medyen’in yolunu bilmiyormuş. Bu şehir, Mısır'a sekiz günlük 
bir mesafededir. Cenâb-ı Hak eli değnekli bir melek göndererek ona 
yol göstericilik yaptırmıştı.
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29— Mûsa, hizmet müddetini bitirip ailesi ile (Mısır’a 
doğru) yola çıktığında, Tür (dağı) tarafından bir ateş gör
dü. Ailesine, “ Siz durun! Ben bir ateş gördüm. Umarım 
ki, oradan size bir haber yahut o ateşten bir ateş parçası 
getiririm de (ateş yakar) ısınırsınız.”  dedi (zaten yolları
nı kaybetmişlerdi).

30— Oraya varınca, o mübarek yerdeki vadinin sağ kı
yısındaki ağaçtan, “ Yâ Mûsa! Gerçekten ben, evet ben, 
âlemlerin Rabbi olan Allah’ım!

31— Âsânı bırak!” diye nida geldi. Mûsa onu çevik bir

yılan gibi hareket ediyor gö
rünce, öyle bir dönüp kaçtı ki, 
arkasına bile dönmedi. “ Yâ 
Mûsa! Beri dön. Ve korkma. 
Çünkü sen emin olanlardan
sın.

32— Elini koynuna sok. Hiç 
kusursuz bembeyaz çıkacak
tır. Korkudan (açılan) ellerini 
koltuklarının altına koy (ki .es
ki hallerine dönsünler). İşte 
bunlar sana Rabbinden iki 
mûcize ki, Fir’avn’a ve kavmi- 
ne (götüreceksin). Çünkü on
lar, yoldan çıkmış bir kavim
dir.”  (denildi).

33— Mûsa dedi ki: “ Ey 
Rabbim! Ben onlardan bir 
adam öldürdüm. Onun için 
korkarım. Hemen beni öldü
rürler.

34— Kardeşim Harûn’un 
dili benimkinden daha düz
gündür. Beni tasdik eder bir 
yardımcı olmak üzere, berabe
rimde ona da (peygamberlik) 
ver! Doğrusu ben, beni tekzib 
ederler diye korkuyorum!” .

35— Allah Teâlâ, “ Bazunu 
kardeşinle kuvvetlendireceğiz 
ve sizin için bir saltanat kura
cağız ki, onlar size erişemeye
cekler. Mûcizelerimizle gidin. 
Siz ve size bağlı olanlar 
galiplersiniz” buyurdu.
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36— (Mûsa), açık mûcize- 
lerimizle onlara varınca, “ Bu, 
uydurulmuş bir sihirden baş
ka bir şey değildir. Biz evvelki 
atalarımızdan dahi bunu işit
medik!’ ’ dediler.

37— Mûsa, “ Rabbim, ken
di tarafından kimin hidâyet ge
tirdiğini ve yurdun akıbeti 
(cennet), kimin olacağını daha 
iyi bilicidir. Muhakkak ki zalim
ler, felâh bulmazlar.’ ’ dedi.

38— Fir’avn, “ Ey ileri ge
lenler! Sizin için benden baş
ka bir ilâh bilmiyorum. Haydi 
ey Hâmân! Benim için çamur 
üzerine ateş yak (tuğla pişir) 
de, bana bir kule yap. Ola ki 
Mûsa'nın tanrısına çıkarım. 
Doğrusu ben, Mûsa'yı cidden 
yalancılardan sanıyorum.’’ de
di.

39— Böylece Fir’avn ve as
kerleri, o yerde (Mısır’da) hak
sız olarak büyüklendiler ve 
zannettiler ki, bize döndürül
meyecekler!

40— Biz de onu, askerleriy
le beraber yakalayarak denize

atıverdik. Bak, zalimlerin sonu nice olmuş!
41— Biz onları, ateşe çağıran öncüler yaptık. Kıyamet 

gününde de yardım olunmayacaklardır.
42— Bununla beraber, biz, bu dünyada onların arka

larına lâ’net takmışızdır. Kıyamet gününde ise onlar çok 
menfurlardandır.

43— Yemin olsun! Biz evvelki nesilleri helâk ettikten 
sonra, insanların kalblerine bir hidâyet ve bir rahmet ol
mak üzere, Mûsa’ya o kitabı (Tevrat’ı) verdik. Olur ki, ib
ret alırlar.
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44— Biz Mûsa’ya o emri vahy ettiğimiz zaman, (ey Ha- 
bibim!) sen (Tür dağının) batı yakasında değildin. Şahit
lerden de değildin.

45— Lâkin biz, (Musa’dan sonra) birçok ümmetler ya
rattık da, onların üzerinden uzun ömür geçti (Vazifelerini 
unuttular. İlimler kayboldu, vahy kesildi. Ondan sonra 
seni peygamber gönderdik). Sen Medyen halkı içinde bu
lunmuş ve âyetlerimizi onlardan okumuş da değilsin. Lâ
kin seni peygamber gönderen biz olduk.

46— Mûsa’ya nida ettiğimiz vakit de Tür dağı tarafın

da değildin. Lâkin Rabbinden 
bir rahmet olarak gönderildin 
ki, senden önce kendilerine 
peygamber gelmemiş olan bir 
kavmi uyarasın. Olur ki, akıl
larını başlanna alırlar.

47— Elleriyle öne sürdükle
ri (günahlar) yüzünden başla
rına bir belâ geldiğinde, “ Ey 
Rabbimiz! Bize bir peygamber 
göndersen de âyetlerine uyup 
mü'minlerden olsaydık ya!" 
diyecek olmasalardı (Biz onla
ra peygamber göndermez
dik).

48— Fakat şimdi onlara ta
rafımızdan hak gelince, “ Mû
sa’ya verilenin misli ona da ve
rilse ya!’’ dediler. Yâ bundan 
önce Mûsa’ya verilenleri inkâr 
etmediler mi? “ İki sihir birbiri
ne destek oldu. Biz hepsini de 
inkâr edicileriz”  dediler.

49— De ki: “ Eğer doğru 
söylüyorsanız, o halde hemen 
Allah tarafından bunların iki
sinden (Kur’ân’la Tevrât’tan) 
daha doğru bir kitap getirin 
de, ben ona uyayım!” .

50— Eğer sana icabet (tek
lifini kabul) etmezlerse bil ki 
onlar sırf kendi hevaları peşin
de gidiyorlar. Halbuki Allah’- 
dan doğru bir delil getirmeksi
zin sırf kendi hevası peşinde 
gidenden daha sapkın kim 
olabilir? Şüphesiz ki Allah, za
lim bir kavme hidâyet vermez.
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51— Yemin ol
sun! Onlar hak
kında sözü ardar- 
da yetiştirdik ki, 
düşünüp nasihat 
tutsunlar.

52— Bundan 
önce kendilerine 
kitap verdiğimiz 
kimseler (5) var 
ya, onlar, buna 
(Kur’ân’a) iman 
ediyorlar.

53— Onlara Kur’ân oku
nunca, "Biz buna iman ettik. 
Şüphesiz bu, Rabbimiz tara
fından indirilen hak (kitab) dır. 
Doğrusu biz, ondan önce de 
Müslümanlardık’ ’ dediler.

54— İşte bunlara, sabırla
rından dolayı ecirleri iki kat ve
rilecektir. (Çünkü hem kendi 
kitablarına, hem Kur’ân’a 
iman etmişlerdir). Bunlar kö
tülüğü iyilikle savarlar ve ken
dilerine verdiğimiz rızıktan 
(hayra) harcarlar.

55— Çirkin bir söz işittiler 
mi, ondan yüz çevirirler. Ve 
“ Bizim amellerimiz bize, sizin 
amelleriniz sizedir. Kaltn sağ
lıcakla. Biz cahilleri (arayıp) 
sormayız!" derler.

56— (Habibim!) Şüphesiz 
sen, sevdiğine hidâyet vere
mezsin. Lâkin Allah, dilediğine 
hidâyet verir. O, hidâyete lâyık 
olanları daha iyi bilir (6).

57— (Mekkeliler), "Biz o 
doğru yolu tutar, seninle be
raber olursak yerimizden, yur
dumuzdan hemen çıkarılırız.” 
dediler. Yâ biz onları emin bir 
hareme yerleştirmedik mi? 
Ona tarafımızdan rızık olarak, 
her çeşit mahsûllerin meyva- 
ları toplanıp geliyor. Lâkin on
ların çoğu bilmezler.

58— Bununla beraber biz,

geçimi ile şımarmış nice memleketler helâk ettik! işte mes
kenleri ki, kendilerinden sonra pek azında insan yaşamış
tır. Mirasçıları biz olduk.

59— Hem Rabbin memleketlerin ana merkezlerine, ken
dilerine âyetlerimizi okur bir peygamber göndermedikçe 
memleketleri helâk etmiş değildir. Biz ahalisi zalim olan 
memleketlerden başkasını helâk etmeyiz.

(5) Ehl-i kitaptan Abdullah bin Selâm ve arkadaştan gibi zatlar kast 
olunmaktadır.

(6) Bu âyet, Ebû Tâlib hakkında inmiştir. Peygamber, (s.a.v.) onun 
iman etmesini pek arzu etmekteydi.
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60— Size ne şey verilmişse, sırf dünya hayatının geçi
ci bir istifadesi ve süsüdür. Allah katındaki (sevab) ise, 
hem daha hayırlı, hem daha devamlıdır. Artık akıllanma
yacak mısınız?

61— Ya şimdi kendisine güzel bir va’dde bulunduğu
muz ve ona nail olacak kimse, kendisine dünya hayatının 
geçici zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde (azap 
için) huzurumuza getirilmişlerden olan kimse gibi olur mu?

62— O gün Allah Teâlâ, müşriklere nida ederek, “ Bâ
tıl bir zanla iddia edip durduğunuz benim ortaklarım ne

rede?’’ diyecektir.
63— Üzerlerine söz (azap) 

hak olanlar, “ Ey Rabbımiz! İş
te bizim azdırdıklarımız bunlar
dır. Biz nasıl azdı isek, onları 
da öyle azdırdık. Onlardan sa
na teberri ettik. Onlar bizlere 
tapmıyorlardı.”  diyecekler.

64— Müşriklere, “ Yalvarın 
bakalım ortaklarınıza!’ ’ denile
cek. Onlar da yalvaracaklar fa
kat kendilerine karşılık verme
yecekler ve azabı görecekler
dir. Vaktiyle hidâyete erseler
di ya!..

65— O gün Allah onlara ni
da edip, “ Size gönderilen pey
gamberlere ne cevap verdi
niz?" diye soracaktır.

66— Artık o gün, onlara 
haber yolları kapanmıştır. 
Birbirlerine de bir şey sora
mazlar.

67— Fakat tevbe edip ima
na gelen ve yararlı iş gören 
yok mu? Onun felâh bulanlar
dan olması umulur.

68— Rabbin dilediğini yara
tır ve seçer, onlar için seçim 
hakkı yoktur. Allah, onların or
tak koştukları şeylerden mü
nezzeh ve yücedir.

69— Hem Rabbin onların 
sinelerinin ne sakladığını ve ne 
açıkladığını bilir.

70— O, Allahıdır ki, O’ndan 
başka ilâh yoktur. Önünde, 
sonunda hamd O’nadır. Hü
küm de O’nundur ve nihayet 
O’na döndürülürsünüz.
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71— De ki: “ Söyleyin bana! 
Eğer Allah, üzerinizde geceyi 
kıyamet gününe kadar devam1 
ettirse, Allah’dan başka, han
gi tanrı size aydınlık getirebi
lir? Hâlâ dinlemeyecek misiniz 
siz?’’.

72— De ki: “ Söyleyin bana! 
Eğer Allah üzerinize gündüzü 
kıyamet gününe kadar devam 
ettirse, Allah'dan başka, han
gi tanrı size içinde istirahat 
edeceğiniz geceyi getirebilir? 
Hâlâ görmeyecek misiniz?’’.

73— O nun rahmetinden- 
dir, sizin için geceyi, gündüzü 
yaratmış ki hem içinde dinle
nin, hem çalışıp onun fazlın
dan (rızkınızı) isteyin. Olur ki 
şükür edersiniz.

74— O gün (Allah), onlara 
nida edip, “ Hani, fasid bir iti
katla iddia ettiğiniz ortaklarım 
nerede?’’ diyecek.

75— (O gün) her ümmetten 
bir şahit çıkaracağız. (Bu şa
hit, o ümmetin peygamberi 
olacaktır). Ve “ Delilinizi geti
rin!’ ’ diyeceğiz. O vakit anla
yacaklar ki, hak Allah’ındır.

Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolacaklardır.

76— Gerçekten Kaarun, Mûsa’nın kavminden idi (am
cası oğlu idi) ve onlara karşı azıttı. Ona öyle hazineler ver
miştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir cemaat zor taşır
dı. O vakit kavmi, ona şöyle demişti: “ Böbürlenme! Çün
kü Allah böbürlenenleri sevmez!

77— Allah’ın sana verdiği mal ile âhiret yurdunu iste. 
Ama dünyadan nasibini de unutma. Allah, sana nasıl ih
san buyurdu ise, sen de (insanlara) öyle iyilik et. Yeryü
zünde fesad çıkarma. Çünkü Allah fesadçılan sevmez".
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78— Kaarûn, “ Ben bu mala, sırf bendeki bir ilim saye
sinde nail oldum.”  dedi. Bilmiyor mu idi ki, Allah ondan 
önceki devirler içinden, ondan daha kuvvetli ve daha çok 
mal toplayan nice kimseleri helâk etmiştir. Ama mücrim
ler günahlanndan sorulmaz (Onları Allah bilir ve sorma
dan cehenneme atar).

79— Derken Kaarûn (bir gün) ziyneti içinde kavminin 
karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, “ Keşke şu 
Kaarûn'a verilen gibi, bizim de olsa. O, gerçekten büyük 
bir bahtiyar!”  dediler.

80— Kendilerine ilim veri
lenler ise, “ Yazıklar olsun si
ze! İman edip yararlı iş gören 
için, Allah’ın sevabı daha ha
yırlıdır. Ona ise ancak sabre
denler kavuşturulur.”  dediler.

81— Nihayet biz onu, hem 
de sarayı ile birlikte yere ge
çiriverdik. Artık Allah’a karşı 
yardımına gelecek taraftarları 
da yoktu. Hâsılı o, kendini kur
taranlardan değildi.

82— Dün onun yerinde ol
mak isteyenler, “ Vay! Demek 
ki Allah, kullarından dilediğine 
rızkı bol verir ve (yahut) kısar
mış! Eğer Allah bize lutfetme- 
seydi, mutlaka bizi de batır
mıştı. Vay! Demek ki gerçek
ten kâfirler, felâh bulmayacak
lar!”  demeye başladılar.

83— İşte âhiret yurdu! Biz 
onu öyle kimselere veririz ki, 
onlar yeryüzünde kibir ve fe- 
sad istemezler. (Güzel) so
nuç, müttekîlerindir.

84— Her kim bir iyilikle ge
lirse, ona bundan daha hayır
lısı vardır. Kim de bir kötülük
le gelirse, kötülükleri işleyen
ler sadece yaptıklarıyle ceza
lanırlar (7).

(7) Sahih-i Müslim’deki bir hadîs-i 
şerifin mealen mânâsı şöyle: “Kim 
Allah'ın razı olacağı bir çığır açar, 
o çığırdan giden ne kadar Müslüman 
var ise, onların her birine vereceği 
sevap kadar, o çığın açana da sevap 
verir. Onun sevabından da hiçbir şey 
eksilmez. Kim de Allah'ın razı olma
yacağı kötü bir çığır açar, o çığırdan 
giden insanların her birine verdiği 
günah kadar o çığın açana da günah 
yazılır ve onların günahlanndan da 
hiçbir şey eksilmez”.
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85— Şüphesiz o Kur’ân’ı (n 
mûcibiyle amel etmeni) senin 
üzerine farz kılan, seni dönü
lecek yere (Mekke’ye) döndü
recektir. De ki: “ Kimin hidâ
yetle geldiğini ve kimin açık bir 
sapıklık içinde olduğunu Rab- 
bim bilir.

86— Sen bu kitabın sana 
verileceğini ummuyordun. Bu, 
ancak Rabbinden bir rahmet
tir. O halde sakın kâfirleri ar- 
kalayıcı olma!

87— Sana indirildikten son
ra, sakın Allah'ın âyetlerinden 
seni çevirmesinler. Sen Rab- 
bine davet et. Sakın müşrikler
den olma.

88— Allah’la beraber baş
ka bir tanrıya ibadet etme. O -

ndan başka hiçbir 
ilâh yoktur. Onun 
zatından başka 
her şey helâk olu
cudur. Hüküm 
onundur. Siz an
cak O'na döndü
rüleceksiniz.

(Sûre : 29)

İ EL-ANKEBÛT
 ̂ SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
69 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Elif, Lâm, Mîm (1).

2— insanlar sandı mı ki, 
“ iman ettik" demeleriyle bıra
kılacaklar da, imtihana çekil
meyecekler? 3

3— Yemin olsun, biz, onlar
dan öncekileri de imtihan ettik. 
Yine Allah elbette doğru söy
leyenleri bilir ve elbette yalan
cıları bilmektedir.
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4— Yoksa o kötülükleri işleyenler, bizden kurtulacak
larını mı sandılar? Ne de fena hüküm veriyorlar.

5— Her kim Allah’a kavuşmayı arzu ederse, bilsin ki 
Allah’ın tâyin ettiği ecel, mutlaka gelecektir. Hakkıyle işi
ten, hakkıyle bilen O’dur.

6— Her kim mücahede ederse, ancak kendi hesabına 
mücahede eder. Çünkü Allah, bütün âlemlerden müstağ
nidir.

(1) Bu harfler müteşâbihtir. Mânâlarını yalnız Allah bilir.
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7— iman edip yararlı işler yapanlara gelince: Onların 
günahlarını mutlaka örteriz ve yaptıkları işlerin daha gü
zeli ile onları mutlaka mükâfatlandırırız.

8 —  Biz, insana anne ve babasına iyilik (y a p m a s ın ı) tav
siye ettik. Bununla beraber, eğer bilmediğin bir şeyi ba
na ortak koşman için uğraşırlarsa, o vakit onlara itaat et
me. Dönüşünüz banadır. Ben de o vakit size yaptıklarını
zı haber vereceğim (d e d ik ).

9— İman edip yararlı işler yapanları ise, mutlaka iyiler 
içine katacağız.

10— İnsanlardan öylesi 
vardır ki, “ Allah’a iman ettik!’ ’ 
der, ama Allah uğrunda bir 
eziyete uğratılırsa, insanların 
mihnetini Allah'ın azabı gibi tu
tar. Yemin olsun! Rabbinden 
bir zafer gelirse, onlar mutla
ka, “ Biz seninle beraberdik!”  
diyeceklerdir. Allah, bütün 
âlemlerin sinelerinde olanı en 
iyi bilen değil midir?

11— Elbette Allah, iman 
edenleri bilecek ve elbette mü
nafıkları bilecektir.

12— Bir de küfredenler, 
iman edenlere, “ Bizim yolu
muza uyun, sizin günahlarını
zı biz yüklenelim!”  dediler. 
Halbuki onlar, bunların günah
larından hiçbir şey yüklenecek 
değillerdir. Onlar muhakkak 
yalancılardır.

13— Onlar, muhakkak ken
di yüklerini ve kendi yükleriy
le birlikte daha birçok yükleri 
de elbette yüklenecekler ve 
yaptıkları iftiralardan kıyamet 
günü mutlaka sorulacaklardır.

14— Yemin olsun! Biz 
Nûh’u kavmine (p e y g a m b e r )  
gönderdik de, içlerinde elli yıi 
müstesna bin sene (9 5 0  yıl) 
kalmıştır. Derken onları, zul
mettikleri halde tufan yakala
yıverdi.
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15— Biz de onu ve gemi ar
kadaşlarını kurtardık ve gemi
yi âlemlere bir ibret yaptık (2).

1 6 —  İbrahim'i de hatırla! 
Hani kavmine şöyle demişti: 
“ Allah'a ibadet edin ve 0  - 
ndan korkun! Eğer bilirseniz, 
bu sizin için daha hayırlıdır.

17— Siz, Allah ı bırakıp an
cak birtakım putlara tapıyorsu
nuz ve yalan uyduruyorsunuz. 
Şüphesiz Allah’dan başka tap
tıklarınızın, size rızık vermeye 
güçleri yetmez. O halde, rızkı 
Allah katında arayın. O’na iba
det edin. O’na şükür eyleyin. 
Ancak O’na döndürüleceksi
niz’’ .

18— Eğer siz (b e n i )  yalan
larsanız (şu n u  b ilm iş o lun  ki),
sizden önce de birtakım üm
metler (p e y g a m b e r le r in i )  tek- 
zib etmişlerdi. Bir peygambe
re düşen vazife ise, sadece 
açık bir tebliğdir” .

1 9 —  Onlar görmediler mi, 
Allah yaratmaya nasıl başlı
yor? Sonra onu tekrar İade 
edecek! Şüphesiz bu, Allah’a 
göre kolaydır.

2 0 —  De ki: “ Yeryüzünde 
dolaşın da bir bakın! Allah İp
tida halkı nasıl yaratmıştır. 
Sonra da Allah, yeni bir âhiret 
hayatını da tekrar yaratacak
tır. Muhakkak Allah her şeye 
kaadirdlr (3).

2 1 —  Dilediğine azap eder, 
dilediğine merhamet buyurur. 
Siz ancak O’na döndürülecek 
siniz.

2 2 —  Siz ne yerde, ne gökte (R a b b in iz i) âciz bırakıcı 
değilsiniz ve sizin için Allah’dan başka bir veli ve yardım
cı yoktur.

23— Allah’ın âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr eden
ler yok mu? işte onlar benim rahmetimden ümitlerini keş
miş olanlardır ve işte onlar İçin acıklı bir azap vardır.

(2) Hz. Nûh, tufandan sonra altmış sene veya daha fazla yaşamış
tır.

(3) Dünya hayatına neş’e-i âlâ, âhiret hayatına neş’e-i sâniye de
nir.
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24— İbrahim'e kavminin cevabı ancak şu oldu: "Onu 
öldürün, yahut cayır cayır yakın!’ ’. Allah da onu ateşten 
kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için ibret
ler vardır.

25— İbrâhim, "Siz, ancak dünya hayatında, aranızda 
sevişmek için Allah’ı bırakıp birtakım putlara tutunmuşsu
nuz. Ama sonra, kıyamet günü birbirinize küfredecek; bir
birinizi lânetleyeceksiniz. Barınağınız da ateş olacak, si
zin için hiçbir yardımcı bulunmayacaktır." dedi.

26— Bunun üzerine ona (k a rd e ş i H â r â n ’ın o ğ lu ) Lût

iman etti, ibrâhim, "Ben, Rab- 
bime hicret ediyorum. Muhak
kak güçlü ve hikmetli olan O’- 
dur. ’ ’ dedi (v e  Ira k ’tan  Ş a m ’a  

gitti).

27— Biz, ona ishak ile Yâ- 
kub’u da ihsan ettik. Ve hem 
peygamberliği, hem kitabı 
onun nesline verdik. Kendisi
ne dünyada mükâfatını verdik. 
Şüphesiz ki o, âhirette de mut
laka iyilerdendir.

28— Lût’u da hatırla ki o, 
kavmine, "Gerçekten siz, öy
le bir kötülük (Lutîlik) yapıyor
sunuz ki, sizden önce âlemler
den hiçbiri bu hayâsızlığı işle
memiştir.

29— Hakikat siz hâlâ erkek
lere gidecek, yolu kesecek ve 
meclisinizde edebsizlik yapıp 
duracak mısınız?" demişti. 
Buna karşı kavminin cevabı, 
ancak şu oldu: "Doğru söyle- 
yenlerdensen, haydi bize Al
lah’ın azabını getiri".

30— (Lût), "Ey Rabbim! Bu 
fesadçı kavme karşı bana yar
dım et!" dedi.
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3 1 —  Vaktâ ki elçilerimiz 
(m e le k le r ) ,  İbrahim’e müjde
yi getirdiklerinde, "B iz  bu 
memleketin halkını helâk ede
ceğiz. Çünkü onun halkı büs
bütün zâlim oldu. " dediler.

3 2 —  ibrâhim, "Amaorada 
Lût var!" dedi. Onlar, "B iz 
orada kimin bulunduğunu 
çok iyi biliyoruz. Onu ve aile
sini mutlaka kurtaracağız. 
Yalnız karısı müstesna! O 
(azapta) kalanlardan o la 
cak!" dediler.

3 3 —  Elçilerimiz Lût'a ge
lince, onların yüzünden fena
laştı. Onlar sebebiyle (e l i ) ,  
kolu daraldı. Ona, "Korkma 
ve üzülme! Biz seni ve aileni 
kurtaracağız. Yalnız geride 
kalanlardan olan karın 
müstesna!

3 4 —  Doğrusu biz, bu bel
de halkının yaptıkları, fısk ( -u  

f ü c u r )  yüzünden, üzerlerine 
gökten bir azap indireceğiz. ’ ’ 
dediler.

3 5 —  Yemin olsun! Aklını 
kullanan bir kavme beyyine 
olmak için, o beldeden açık 
bir alâmet bıraktık ( H a r a b e 
le r i h â lâ  d u r u y o r )  (4 ).

3 6 —  Medyen’e de kar
deşleri Şuayb’ı gönderdik. 
Dedi ki: "Ey kavmim! Allah’a 
ibadet edin. Âhiret gününe 
ümit besleyin. Yeryüzünü fe- 
sadçılıkla berbat etmeyin.!’ ’

3 7 —  Buna karşı, kavmi onu yalanladılar. Derken on
ları o şiddetli sarsıntı yakalayıverdi de, yurtlarındadizle- 
ri üstü çökekaldılar.

3 8 —  Âd ile Semûd (k a v im le r in i )  de (h e lâ k  ettik ). On
lara ne yapıldığı, meskenlerin (in  h a r a b e le r im d e n  si
ze belli olmaktadır. Şeytan, onlara amellerini süslemiş; 
bu suretle onları yoldan sapıtmıştır. Halbuki onlar, açık
göz adamlardı.

(4) Bu nişane, Lût kavminin başma yağdırılan taşlarla harabe hali
ne gelen şehirleridir.
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gibidir ki, o bir ev yapmıştır. 
Ama bir bilseler, evlerin en çü
rüğü hiç şüphesiz örümcek 
yuvasıdır.

4 2 —  Şüphe yok ki, Allah, 
onların, kendini bırakıp da ne
ye taptıklarını biliyor. O, güçlü 
ve hikmet sahibidir.

4 3 —  işte bu misaller var ya!
Biz onları insanlar için beyan 
ediyoruz. Ama onlara âlimler
den başkası akıl erdiremez.

4 4 —  Allah, gökten ve yeri 
hak oiarak yaratmıştır. Muhak
kak bunda mü’minler için bir 
ibret vardır!

4 5 —  (H a b îb im !) Sana vahy
olunan kitabı (g ü z e l  g ü z e l )
oku. Ve namazı dosdoğru 
(tad il-i e rk â n  ile ) kıl! Çünkü

3 9 —  Kaarûn’u, Fir’avn j  ve Hâmân j  da helak ettik. Ye- namaz, edebsizlikten ve uy-
min olsun! Onlara Musa, açık delillerle gelmişti de, onlar gunsuzluktan men eder. Al- 
yeryüzünde kibirlenip kafa tuttular. Halbuki (a z a b ım ız ın ) \ah’ı zikir ise, en büyük (ku l- 
önüne geçecek değillerdi. luk  v a z ife sD  dir. Allah, ne ya-

4 0 —  Biz de, her birini günahı sebebiyle yakaladık. Ki- Parsanız bilir.
minin üzerine bir taş yağdıran (k a s ı r g a )  gönderdik, kimi- ----------------- ;—
ni nâra yakaladı; kimini yere batırdık. Bazılarını da boğ-
duk. Allah onlara zulüm edecek değildi, lâkin onlar kendi- muru ile, ¿emûdu müdhiş bir nâra 
terine zulüm ediyorlardı (5). ile, Kaarûn’u yere batırmakla, Nûh

kavmi ile Fir’avn’ı ve onun kavmini
41— Allah dan başka veliler edinenlerin hâli, örümcek suda boğarak helâk etmiştir.

L o i .  L . J L İ  v L
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46— Kitap ehli olanlarla en 
güzel suretten başkasıyla mü
cadele etmeyin! Ancak zulme
denler müstesna! Ve deyin ki: 
“ Biz, hem bize indirilene, hem 
de size indirilene iman ettik. 
Bizim İlâhımız da sizin ilâhınız 
da birdir. Biz, ancak ona itaat 
ederiz” .

47— (Onlara indirdiğimiz 
gibi), sana da kitap indirdik. 
Onun için kendilerine kitap 
verdiklerimiz (Abdullah b. Se
lâm gibiler) Kur ân a iman 
ederler. Bunlardan (Mekkeli- 
lerden) da ona iman edenler 
vardır. Bizim âyetlerimizi kâfir
lerden başka kimse inkâr et
mez.

48— Sen bundan önce ki
tap okur değildin. Hâlâ da elin
le yazı yazmazsın. Öyle olsay
dı, (hakkı) ibtâl Gçin gayret) 
edenler şüphelenirlerdi.

49— Hayır, o (Kur’ân),
kendilerine ilim verilenlerin gö
ğüslerinde (parlayan) açık 
âyetlerdir. Bizim âyetlerimizi 
zalimlerden başka kimse inkâr 
etmez.

50— (Nitekim Mekke kâfir

leri), “ Ona Rabbinden mûcizeler indirilse ya! ” dediler. De 
ki: “ Mûcizeler, ancak Allah'ın katindadır. Ben sadece apa
çık bir uyanayım!” .

51— Bizim sana indirdiğimiz bu kitap, onlara yetmedi 
mi ki, karşılarında okunup duruyor? Şüphesiz ki onda, 
iman edecek bir topluluk için rahmet ve öğüt vardır.

52— De ki: “ Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah 
yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bâtıla 
inanıp Allah’ı inkâr edenler yok mu? İşte onlar, hüsrana 
düşenlerin tâ kendileridir.
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53— Senden acele azap istiyorlar. Eğer tayin edilmiş 
bir müddet olmasaydı, o azap onlara muhakkak gelmişti 
bile. O, elbet onlara ansızın gelecek, onlar (nasıl geldiği
ni bile) anlayamayacaklar.

54— Senden acele azap istiyorlar. Halbuki cehennem, 
kâfirleri kuşatmış duruyor.

55— O gün azap, onları hem üstlerinden, hem ayakla
rının altından kaplayacak, (Allah onlara), “ Tadın bakalım 
yaptıklarınızın cezasını!’ ’ buyuracaktır.

56— Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim (yarattı

ğım yeryüzü) geniştir. O hal
de yalnız bana ibadet edin. 
(Bu âyet, başları sıkılan Mek
ke Müslümanları hakkında in
miştir ki, ibadetlerini serbest
çe yapabilecekleri bir yere 
hicret etmelerine işaret bu- 
yurulmaktadır).

57— Her nefis ölümü tada
caktır. Sonra bize döndürüle
ceksiniz.

58— İman edip yararlı işler 
görenler var ya! Onları mutla
ka, cennetin yüksek yerlerine 
yerleştireceğiz. Altlarından ır
maklar akacak. Öyle ki, orada 
ebedî kalacaklardır. Şu iş gö
renlerin mükâfatı ne güzeldir!..

59— Onlar sabretmişlerdir 
ve yalnız Rablerine tevekkül 
etmektedirler.

60— Nice hayvanlar vardır 
ki, (za’fından dolayı) rızkını ta
şıyamaz. Allah onlara da rızık 
veriyor, size de. Hakkıyla işi
ten, hakkıyle bilen O'dur.

61— Yemin olsun ki onlara, 
“ Şu gökleri ve yeri yaratıp, 
güneşi ve ay’ı buyruğu altın
da kim tutuyor?’’ diye sorsan, 
elbette, “ Allah!’’ derler. O hal
de (Allah birdir demekten) 
nasıl döndürülüyorlar?

62— Allah, kullarından kimi 
dilerse onun rızkını genişletir 
ve onu daraltır da! Şüphesiz ki 
Allah, her şeyi bilendir.

63— Yemin olsun ki, onla
ra “ Gökten su indirip de 
onunla yere, ölümünden son
ra hayat veren kimdir?’ ’ diye 
sorsan, mutlaka, “ Allah!’ ’ der
ler. “ Allah’a hamd olsun.’ ’ de. 
Fakat onların çoğu buna akıl 
erdirmezler.
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64— Bu dünya hayatı, bir 
eğlence ve oyundan başka bir 
şey değildir. Âhiret yurdu ise, 
gerçek hayat odur. Ama bilse
lerdi!..

65— Gemiye bindikleri va
kit, hâlisâne olarak Allah’a dua 
ederler. Fakat onları karaya çı
kardı mı, bakarsın müşrik olu
vermişler!..

66— Verdiğimiz nimetlere 
nankörlük etsinler (yaşama
da) zevke dalsınlar (bakalım). 
Yakında bilecekler.

67— Onlar görmediler mi 
ki, biz (onların şehri Mekke’
yi) emniyet içinde bir harem 
yapmışız! Halbuki etrafında in
sanlar (yakalanıp) kapılıyor. 
Hâlâ bâtıla inanıp Allah’ın ni
metini inkâr mı edecekler?

68— Allah’a karşı bir yala
nı iftira eden yahut hak gelin
ce yalan diyen kimseden da
ha zalim kim olabilir? Cehen
nemde kâfirlere barınak mı bu
lunmaz?

69— Bizim uğrumuzda 
mücâhede edenlere gelince, 
elbette bizonlara yollarımızı 
gösteririz ve şüphesiz ki Al
lah, mutlaka İyilik yapanlar
la beraberdir.

(Sûre: 30)

ER-RÛM SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
60 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Elif, Lâm, Mim.
2— Rum’lar (İranlIlara)

mağlûp oldu.
3— (Arab ülkesine) en ya

kın yerde. Ama onlar bu yenil
gilerinden sonra galip gele
ceklerdir (1).

4— (Bu iş) birkaç yıl (3-9 yıl) içinde olacaktır. Önünde 
sonunda emir Allah’ındır. O gün mü minler de sevinecek
tir.

5— (Bu da), Allah’ın Müslümanlara zafer vermesiyle 
olacaktır. O, dilediğine zafer verir, güçlü ve esirgeyici olan 
O’dur.

(1) Romalılar, Hıristiyan; İranlılar, Mecusî idiler. Mekke müşrikle
ri buna sevindiler ve Müslümanlara “İranlılar nasıl Romalılara galip 
geldi ise, biz de galip geleceğiz” dediler. Bu âyetler, yakın bir zaman
da ehl-i kitap'tan Romalıların, Mecusî İranlılara tekrar galip gelece
ğini müjdelemektedir.
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6— (Bu zafer) Allah’ın va’didir. Allah va’dinden caymaz. 
Lâkin insanların çoğu bunu bilmezler (2).

7— Onlar dünya hayatından bir dış görünüşü bilirler. 
Âhirettense, onlar gaafil olanların tâ kendileridir.

8— Kendi aralarında bir düşünmediler mi? Allah, gök
lerle yeri ve aralarındaki şeyleri ancak hak ile ve muay
yen bir vakitle yaratmıştır. Bununla beraber, gerçekten in
sanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkâr eder
ler.

9— Onlar, yeryüzünde dolaşıp bir bakmadılar mı? Ken

dilerinden öncekilerin akıbeti 
nice olmuş?.. O kavimler, kuv
vetçe kendilerinden daha şid
detliydiler. Toprağı aktarmışlar 
ve onu bunların i’marından 
daha çok i’mar etmişlerdi. 
Peygamberleri de onlara nice 
açık deliller getirmişlerdi. De
mek Allah onlara zulüm etmi
yordu. Lâkin onlar kendilerine 
zulüm ediyorlardı.

10— Sonra fenalık yapanla
rın akıbeti en kötüsü oldu. 
Çünkü Allah’ın âyetlerini ya
lanladılar ve onlarla eğleniyor
lardı.

11— Allah, halkı ilkin yara
tır, sonra onu (ölümünün pe
şinden) tekrarlar. Sonra hepi
niz O’na döndürülürsünüz.

12— O gün, kıyamet kopar; 
mücrimler (ümitlerini keserek)
susacaktır.

13— Kendilerine şeriklerin
den şefaatçılar yoktur. Şerik
lerini de inkâr ederler.

14— 0  gün kıyamet kopa
caktır. (İşte) o gün, (mü’min- 
lerle kâfirler) aynlırlar.

15— İman edip yararlı işler 
yapanlar var ya! Onlar bir bah
çede (cennette) neşelenirler. 2

(2) Hazret-i Ebû Bekir, Allah’ın va’- 
dine candan inanarak Ubey b. Halef 
ile İranlılara yenilen Rumların üç ilâ 
dokuz sene arasında galip gelecek
lerine dair bahse tutuşmuşlar ve ni
hayet bahsi Hz-Ebû Bekir (r.a.) kazan
mıştı ve Uhud savaşında Resûl-i Ek
rem'den yara alarak ölen Ubey b. 
Halef veresesinden 100 deveyi ala
rak Resûl-i Ekrem'e getirdi. Peygam
ber efendimiz de tasadduk edilme
sini emretmişlerdir.
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16— Küfredip âyetlerimizi 
ve âhiret kavuşmasını yalanla
yanlara gelince, işte onlar, 
azap içinde hazır bulunduru
lacaklardır.

17— O halde, akşamladığı
nız ve sabahladığınız vakit, Al
lah’ı teşbih edin (akşam, yat
sı ve sabah namazlarını kı
lın).

18— Göklerde ve yerde 
hamd O’nadır! İkindileyin ve 
öğle zamanında da teşbihinizi 
yapın! (öğle ve ikindi namaz
larını kılın).

19— O, ölüden diriyi ve di
riden ölüyü çıkarır. Toprağa 
da ölümünden sonra can ve
rir (ondan nebâtlar çıkarır). 
Siz de (kabirlerinizden) öyle 
çıkarılacaksınız.

20— Allah’ın âyetlerinden 
biri, sizi topraktan yaratmış ol
masıdır. Sonra da siz, insan 
oluvermiş (ve çoğalıp) yayıl- 
mışsınızdır.

21— O nun âyetlerinden bi
ri de, onlara gönül veresiniz 
diye, sizin için kendinizden 
zevceler yaratması ve aranız
da bir sevgi ve esirgeme yap
masıdır. Şüphesiz bunda, dü
şünecek bir kavim için ibretler 
vardır.

22— O nun âyetlerinden bi
ri de gökleri ve yeri yaratma

sı, dillerinizin ve renklerinizin başka başka olmasıdır. Şüp
hesiz bunda, bilenler için ibretler vardır.

23— O’nun âyetlerinden biri de gecede, gündüzde uyu
manız ve O’nun fazlından (rızık) aramanızdır. Şüphesiz 
bunda, işiten bir kavim için ibretler vardır.

24— Yine O’nun âyetlerinden biridir ki; size hem kor
ku ve hem tama’ için şimşeği gösteriyor. Gökten bir su 
indiriyor da, onunla yere ölümünden sonra can veriyor 
(kuruduktan sonra yeşertiyor). Şüphesiz bunda, aklını 
kullanan bir kavim için ibretler vardır.
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25— O’nun âyetlerinden biri de göğün ve yerin O’nun 
emriyle durmasıdır. Sonra sizi öyle bir çağırış çağırır ki, 
hemen yerden (kabirlerden) çıkıverirsiniz.

26— Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur, hepsi O'na 
itaat edicidir.

27— Mahlûkatı ilkin yaratan, sonra tekrar diriltecek olan 
O’dur. Bu O’na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yü
ce sıfat O’nundur. O, güçlü ve hikmet sahibidir.

28— Size kendinizden (şöyle) bir temsil yaptı: Hiç size 
rızık olarak verdiğimiz şeylerde, sahibi bulunduğunuz kö

lelerinizden ortaklarınız var mı
dır ki, onlarla siz müsavi olup, 
birbirinizden korktuğunuz gibi, 
onlardan da korkasınız? (O 
halde nasıl oluyor da, Allah’
ın bazı kullarına O’na ortak 
diye ibadet ediyorsunuz?), 
işte biz, akıl edecek bir kavim 
için, âyetlerimizi böylece açık
lıyoruz.

29— Fakat zulmedenler hiç
bir bilgisi olmaksızın hevâla- 
rına uydular. Artık Allah’ın 
şaşırttığını kim yola getirebi
lir? Onlara hiçbir yardımcı da 
yoktur.

30— O halde, 
yüzünü bir hanîf 
(3) olarak dine,
Allah’ın o fıtratına 
çevir ki, O, in
sanları onun üze
rine yaratmıştır.
(O da İslâm’dır).
Allah’ın yaratışını 
değiştirmek olur 
şey değildir, işte 
doğru din budur.
Lâkin insanlar
dan çoğu bilmez
ler.

31— Hep Allah’a dönüp ita
at edin; O’ndan korkun ve na
mazı dosdoğru kılın, müşrik
lerden olmayın.

32— (O müşriklerden) ki,
dinlerini parçalayıp fırka fırka 
olmuşlardır. Her fırka yanında 
olan ile sevinmektedir. 3

(3) “Hanîf”, eğriliğe sapmadan 
Hak yoldan giden demektir. Deyim 
olarak İbrahim Peygamberin Tevhid, 
yani Allah'ı bir tanıma dini olarak 
kullanılır.
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33— insanlara bir zarar do
kunduğu vakit, Rablerine, 
O na dönüp yalvarırlar. Sonra 
tarafından bir rahmet taddırdı 
mı, bakarsın onlardan bir kıs
mı Rablerine ortak koşuyorlar.

34— Verdiğimiz nimetlere 
nankörlük etsinler bakalım!.. 
Haydi zevk edip yaşayın!.. 
Sonra bileceksiniz!

35— Yoksa onlara bir hüc
cet indirdik de Allah’a şirk 
koşmalarını o mu söylüyor?

36— Bir de insanlara bir ni
met taddırdık mı ona sevini
yorlar. Ama kendi işledikleri 
günahlar yüzünden başlarına 
bir fenalık gelirse, hemen 
ümitlerini kesiyorlar.

37— Görmediler mi ki, Al
lah dilediğine rızkı hem geniş
letir, hem daraltır. Şüphesiz 
bunda, iman edecek bir kavim 
için ibretler vardır.

38— Öyle ise akrabaya, 
yoksula ve yolcuya hakkını 
ver. Bu, Allah'ın nzasını dile
yenler için daha hayırlıdır ve 
böyleleri felaha erenlerin tâ 
kendileridir.

Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekât (yok mu?) işte 
sevablarını (ve mallarını) kat kat artıranlar bunlar (zekâtı
nı dağıtanlar) dır.

40— Allah sizi yaratan, sonra rızkınızı veren, sonra sizi 
öldürüp sonra diriltecek olandır. Sizin putlarınızdan, bun
lardan birini yapacak var mı? Allah, onların işledikleri şirk
ten münezzehtir ve yücedir.

39— İnsanlara mallarında 41— İnsanların ellerinin işledikleri günahlar sebebiyle, 
artış olsun diye verdiğiniz fa- karada ve denizde fesad meydana çıktı ki, (Allah) yaptık 
iz, Allah katında artmaz. Ama larının bir kısmını kendilerine taddırsın. Olur ki, dönerler.
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42— De ki: “ Yeryüzünde dolaşın da bir bakın. Bundan 
öncekilerin akıbeti nice olmuş?.. Onların çoğu müşrik idi
ler.

43— Allah tarafından geri çevrilmesi asla bulunmayan 
o gün gelmezden evvel, yüzünü o doğru ve sabit dine çe
vir. O gün onlar birbirlerinden hep ayrılırlar.

44— Her kim küfrederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kim 
de yararlı iş yaparsa, kendileri için hazırlamış olurlar.

45— Çünkü, Allah, iman edip yararlı işler yapanları faz
lından mükâfatlandıracaktır. Elbette O, kâfirleri sevmez.

46— O’nun âyetlerinden bi
ri de, rüzgârları müjdeciler ola
rak göndermesidir. Bu, hem 
nimetinden size taddırmak, 
hem emri ile gemilerin yüzme
si için, hem de Allah’ın fazlın
dan kazanç arayasınız dlyedir. 
Olur ki şükredersiniz.

47— Yemin olsun, biz sen
den önce birçok peygamber
leri kavimlerine gönderdik de, 
onlara delillerle vardılar. Onun 
üzerine günah işleyenlerden 
intikam aldık. Mü’minlere yar
dım etmek ise, üzerimize bir 
hak oldu.

48— Allah O’dur ki, rüzgâr
ları gönderir de bir bulut kal
dırır. Sonra onu gökte dilediği 
gibi yayar ve parça parça ya
par. Derken yağmuru görür
sün, (bulutların) arasından çı
kar. Nihayet onu kullarından 
dilediklerine isabet ettirdi mi, 
bakarsın hemen sevinirler.

49— Halbuki bunlar, üzer
lerine yağmur indirilmezden 
önce ümitlerini kesmişlerdi.

50— Allah’ın rahmet eser
lerine bir baksana! Yeryüzünü 
ölümünden sonra nasıl dirilti
yor? Şüphesiz ki, O, ölüleri de 
diriltir. O her şeye kaadirdir.
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51— Yemin olsun ki biz, bir 
rüzgâr göndersek de, o nebâtı 
sararmış görseler, mutlaka ar
kasından küfrâna başlarlar.

52— Çünkü sen ölülere işit- 
tiremezsln. Arkalarını dönmüş 
giderken, dâveti sağırlara da 
duyuramazsın.

53— Sen, körleri de sapık
lıklarından ayırıp yol göstere
cek değilsin. Sen ancak bizim 
âyetlerimizi iman edip de Müs
lüman olanlara duyurabilirsin.

54— Allah O’dur ki, sizi za
yıf (bir su)dan yaratmış, son
ra bu za’fın arkasından bir 
kuvvet vermiş; sonra bu kuv
vetin arkasından yine bir zâ'f 
ve ihtiyarlık meydana getirmiş
tir. O, dilediğini yaratır. O, her 
şeyi bilen, kudretli olandır.

55— O gün, kıyamet kopar, 
mücrimler (dünyada) bir saat
ten fazla durmadıklarına yemin 
ederler. Evvelce de (haktan) 
böyle çevriliyorlardı.

56— Kendilerine ilim ve 
iman verilenler ise, “ Andolsun 
ki siz, Allah’ın kitabında diriliş 
gününe kadar durdunuz, işte 
diriliş günü budur. Lâkin siz 
bunu bilmiyordunuz!”  diye
ceklerdir.

57— Artık o gün, zulmedenlere mazeretleri fayda ver
mez. Dertlerinin çaresine de bakılmaz.

58— Yemin olsun ki, biz bu Kur’ân’da insanlara her 
türlü meselden temsil getirdik. Yine yemin olsun ki, sen 
onlara başka bir âyet de getirsen, küfredenler mutlaka 
“ Siz palavracılardan başkası değilsiniz.”  diyeceklerdir.

59— işte bilmeyenlerin kalblerini Allah böyle mühürler.

60— Sen sabret (Habîbim)! Zira Allah’ın va’di haktır. 
(Bu hususa) kesin iman etmeyenler sakın seni hafifliğe 
sürmesinler.
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(Sûre: 31)

4— (Güzel hareket eden
ler) o kimselerdir ki, namazı 
dosdoğru kılarlar, zekâtı verir
ler. Onlar, âhirete de kesin 
olarak inanırlar.

5— İşte onlar, Rablerinden 
bir hidâyet üzeredirler ve işte 
onlar kurtulanların tâ kendile
ridir.

6— insanlardan öylesi var
dır ki, Allah yolundan hiçbir İl
mî delile dayanmadan saptır
mak ve onu eğlence yerine 
tutmak için lâf eğlencesi satın 
alır. İşte bunlara aşağılayıcı bir 
azap vardır (2).

7— Ona âyetlerimiz okun
duğu vakit, kibirlenerek sanki 
onları işitmemiş, sanki kulak
larında ağırlık varmış gibi sırt 
çevirir. Sen de onu acıklı bir 
azapla müjdele.

8— Fakat iman edip yararlı 
iş görenler var ya! Onlara Na- 
îm cennetleri vardır.

9— Orada ebedî kalıcıdırlar. 
Allah’ın hak va’di budur. O, 
güçlü ve hikmet sahibidir.

10— Gökleri direksiz yarat
mıştır, onları görüyorsunuz. 
Yere de sizi sallamaması için 
ağır baskılar (sabit dağlar) 
koymuş; orada her türlü can
lıyı yaymıştır. Hem biz, gökten 
su indirerek yeryüzünde her 
güzel çeşitten nebatlar bitirdik.

11— İşte Allah’ın yarattığı 
bu. Gösterin bana O'ndan 
başkaları ne yaratmış? Hayır! 
O zalimler, açık bir sapıklık 
içindedirler.

LOKMAN SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir. 34 âyettir.

Rahmân ve Rahim oian Allah’ın adı ile

1— Elif, Lâm, Mîm (1).
2— Bunlar, şu hikmetli kitabın âyetleridir.
3— Güzel (iş) yapanlara bir hidâyet ve rahmet (olmak 

üzere indirilmiştir.

(1) Bu harfler müteşâbihdir. Mâ
nâlarım yalnız Allah bilir.

(2) Bu âyet-i kerimenin nüzul sebe
bi şöyle rivayet edilir: Nadr bin Hâ- 
ris, Acemlerden masalları duyup ge
tirir, Mekkelilere “ Muhammed 
(s.a.v.) size Ad ve Semûd hikâyeleri
ni anlatıyor, ben de Acem ve Rum 
masallarım söyleyeceğim” diyerek 
onları okur, bu suretle müşrikleri eğ
lendirir, Kur’ân dinlemekten oyalar
dı.
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12— Yemin olsun ki, biz 
Lokman’a, “ Allah’a şükret!”  
diye hikmeti verdik. Kim şük
rederse, ancak kendisi için 
şükreder. Kim de nankörlük 
ederse, bilmelidir ki, Allah ga
nîdir (muhtaç değildir), övül
meye lâyıktır (3).

13— Hatırla ki, bir vakitler 
Lokman, oğluna nasihat eder
ken, “ Yavrucuğum! Allah’a 
şirk (ortak) koşma. Çünkü 
şirk, çok büyük bir zulüm
dür.”  demişti.

14— Biz, insana, ana- 
babasını (gözetmesini) tavsi
ye ettik. Anası onu (karnında) 
za’f üstüne za’f ile taşıdı (do
ğum sancıları ve doğum acı
sı çekti). Sütten kesilmesi de 
iki sene (müddetli) dir. (Ve in
sana dedik ki): “ Bana ve ana
na, babana şükret. Dönüşün 
ancak banadır.

15— Bununla beraber on
lar, bilmediğin bir şeyi, bana 
ortak koşman için seni zorlar
larsa, onlara itaat etme. Ama 
onlarla dünyada iyi geçin. Ba
na yönelenin yolunu tut. So
nunda dönüşünüz yalnız ba
nadır hâ! Ben de size yaptık
larınızı haber veririm.”

16— Lokman (nasihatına 
devamla şöyle demişti):
“ Yavrucuğum! Yaptığın (kötü
lük) bir hardal tanesi ağırlığın
da olsa da bir kaya içinde ve
ya göklerde yahut yerin dibin
de gizlense de Allah onu yine 
getirir (meydana çıkarır). 
Çünkü Allah, lâtiftir (onları çı
karmaya muktedirdir), her 
şeyden haberdardır.
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ret. Kötülüğü yasakla. Başına gelen belâya sabret! Çün
kü bunlar, kesin olarak farz kılınan işlerdendir.

18— Hem insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde ça
lımla yürüme. Çünkü Allah, her kendini beğenmişi ve övü
neni sevmez.

19— Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü sesle
rin en çirkini, elbetteki eşeklerin sesidir.

17— Ey yavrucuğum! Na
mazı dosdoğru kıl. İyiliği em-

(3) İslâm âlimlerinin çoğu Hz. Lokman’m bir peygamber değil, hik
met sahibi bir zat olduğu kanaatindedir.
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20— Görmediniz mi ki, Allah, göklerde ve yerde ne var
sa sizin emrinize vermiş; görünür görünmez bütün nimet
lerini üzerinize yığmıştır. Böyle iken, insanlardan bazısı, 
hiçbir bilgiye, delile ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksı
zın Allah hakkında mücadele eder.

21— Onlara, “ Allah'ın indirdiğine tâbi olun!”  denildiği 
vakit, “ Hayır! Biz atalarımızı neyin üzerinde buldu isek, 
ona tâbi oluruz!’’ derler. Yâ şeytan, onları cehennem aza
bına çağırıyor idiyse?

22— Her kim iyilik edici olarak yüzünü Allah’a tutarsa,

o muhakkak en sağlam kulpa 
tutunmuştur. Bütün işlerin so
nu Allah’a dayanı

23— Kim de 
küfrederse, artık 
onun küfrü seni 
üzmesin. Onların 
dönüşü ancak bi- 
zedir.Biz de onla
ra bütün yaptıkla
rını haber verece
ğiz. Çünkü Allah, 
kalblerde olanları 
hakkıyle bilendir.

24— Biz, onla
ra biraz zevk etti
ririz de, sonra 
kendilerini ağır bir azaba muz- 
tar bırakırız.

25— Yemin olsun! Onlara, 
“ Gökleri ve yeri kim yarattı?” 
diye sorsan, mutlaka, “ Allah!” 
diyeceklerdir. “ Allah'a hamd 
olsun!” de. Fakat onların ço
ğu bilmezler.

26— Göklerde ve yerde ne 
varsa hepsi Allah’ındır. Şüp
hesiz ki Allah ganîdir ve övül
meye lâyıktır.

27— Yerdeki (her bir) ağaç 
kalemler, deniz de mürekkep 
olsa, arkasından ona yedi de
niz daha katılsa yine Allah’ın 
kelimeleri (yazmakla) bitmez. 
Muhakkak Allah güçlüdür, 
hikmetlidir.

28— Sizin yaratılmanız da, 
(öldükten sonra) diriltilmeniz 
de, ancak tek bir kişi gibidir. 
Şüphesiz ki Allah, her şeyi işi
ten, her şeyi görendir.
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29— Görmedin mi, Allah 
geceyi gündüze, gündüzü de 
geceye katıyor. Güneşi ve ay’ı 
musahhar kılmış (emrine 
amâde kılmış). Her biri muay
yen bir vakte kadar akıp gide
cek. Şüphesiz Allah, sizin yap
tıklarınızdan haberdardır.

30— Bu şundandır: Çünkü 
Allah, hakkın tâ kendisidir. O - 
ndan başka taptıkları şeyler 
hep bâtıldır. Gerçekten Allah, 
yegâne yüce, yegâne büyük 
O’dur.

31— Baksan a! Size âyet
lerinden bazılarını göstermek 
için, Allah’ın nimetiyle gemiler 
denizde akıp gidiyor! Şüphe
siz bunda, her şükreden sa
bırlıya birçok ibretler vardır.

32— Onları (kâfirleri),
dağlar gibi dalga sardığı vakit, 
dini O’na tahsis etmek süretiy- 
le muhlisler olarak Allah’ı ça
ğırırlar. Onları karaya çıkarıp 
kurtardığı vakit içlerinden bir 
kısmı orta yolu (4) tutar. Bizim 
âyetlerimizi ancak gaddar, 
nankör olanlar inkâr eder.

33— Ey insanlar! Rabbiniz- 
den korkun. Ve öyle bir günün 
azabından sakının ki, baba ço
cuğu namına bir şey yapa
maz. Çocuk da babası namı
na bir şey yapabilecek değil
dir. Hiç şüphe yok ki, Allah'ın
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va di haktır. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. 
O çok aldatıcı (şeytan) sakın sizi (Allah’ın afvine güven
direrek) ayartmasın.

34— Hiç şüphe yok ki, kıyametin ilmi Allah’ın katinda
dır. Yağmuru o indirir. Rahimlerdekini o bilir. Hiçbir kim
se yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse de nerede 
öleceğini bilmez. Muhakkak Allah, her şeyi bilendir, her 
şeyden haberdar olandır.

(4) Tevhid dininden ibaret.
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(Sûre: 32)

ES-SECDE SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir. 30 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile
1— Elif, Lâm, Mîm (1).
2— Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişı, 

âlemlerin Rabbindendir.
3— Yoksa (kâfirler), o bunu uydurdu mu diyorlar? Ha

yır! O hakdır. Kendilerine sen
den önce hiçbir uyarıcı gelme
miş olan bir kavmi uyarman 
için Rabbin tarafından gönde
rilmiştir. Olur ki; hidâyeti kabul 
ederler.

4— Allah, gökleri, yeri ve 
aralarındaki şeyleri altı günde 
yaratandır (2). Sonra Arş’ı is
tiva buyurmuştur (ona hü
kümran olmuştur). Sizin için, 
O ndan başka hiçbir velî ve 
şefaatçi yoktur. Artık düşün
mez misiniz siz?

5— Gökten yere kadar bü
tün işleri tedbir ve idare eder. 
Sonra (bu işler) sizin saydığı
nız (bir hesap ile) bin yıl tutan 
bir günde O’na yükselir.

6— İşte hazırı, gaibi bilen 
güçlü, esirgeyici budur.

7— O (Allah) ki, yarattığı 
her şeyi güzel yapan ve insa
nı yaratmaya da çamurdan 
başlayan O’dur.

8— Sonra insanın neslini 
hakir bir sudan teşekkül eden 
bir nutfeden yaratmıştır.

9— Sonra onu düzeltip ta
mamlamış ve ona kendi ru
hundan üfürmüştür. Sizin için 
kulaklar, gözler ve kalbler ya
ratmıştır. Siz pek az şükredi
yorsunuz.

10— Bir de (dirilmeyi inkâr 
edenler), “ Biz yerin içinde 
kaybolduktan sonra mı, ger
çek biz mi yeni bir yaradılışta 
olacağız?’’ dediler. Doğrusu 
onlar, Rablerinin huzuruna va
racaklarını inkâr eden kâfir
lerdi.

11— De ki; “ Sizin canınızı 
almaya vekil edilen ölüm me
leği (Azrail), canınızı alacak; 
sonra Rabbinize döndürüle
ceksiniz.’ ’ 1 2

(1) Bu harfler müteşâbihtir. Mânâ
larım yalnız Allah bilir.

(2) Bu alb günün evveli pazar, 
sonu cuma günü olduğu rivayet 
edilmektedir.
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12— (Ey Habibim! Kıya
mette) mücrimleri bir görsen! 
Rableri huzurunda başlarını 
eğerek, "Ey Rabbimiz! (İnkâr 
ettiğimiz dirilmeyi) gördük ve 
(yalanladığımız peygamber
lerin tasdikini) işittik. Şimdi bi
zi geri çevir de, yararlı bir iş 
yapalım. Çünkü biz gerçekten 
inananlarız!”  diyecekler.

13— Eğer dileseydik, biz 
herkese hidâyetini verirdik. 
Lâkin benden şu hak söz sâ
dır olmuştur: “ Elbet ve elbet 
cehennemi cinlerden, insan
lardan dolduracağım!” .

14— (Onlara

( melekler tarafın
dan), “ O halde, 
bu gününüze ka- 
vuşmayı unuttu-#ğunuz için tadın 
azabı! Biz de sizi 
unuttuk. Yaptıkla
rınız yüzünden ta
dın bakalım ebe- 
diyyet azabını!”

Î (denilecek).
1 5 — B i z i m  

+ âyetlerimize an
cak öyle kimseler iman eder
ler ki, o âyetlerle kendilerine 
nasihat edildiği vakit, secde
lere kapanırlar (3) ve Rable- 
rini hamd ile teşbih ederler, 
hem onlar kibirlenmezler.

16— Yanları yataklardan 
uzaklaşır; korku ve ümit ile 
Rablerine dua ederler ve 
kendilerine verdiğimiz rızık- 
lardan (hayra) sarfederler.

17— Artık yaptıklarına mü
kâfat olarak kendilerine, göz
lerin aydın olacağı (cennete 
mahsus nimetlerin) saklandı
ğını kimse bilemez!

18— Öyle ya! Hiç mü’min 
olan bir kimse, fâsık gibi olur 
mu? Bunlar bir olmazlar.

19— İman edip yararlı işler görenler var ya! İşte onlara 
yaptıklarına karşılık, konak olarak Me’vâ cennetleri var
dır.

20— Ama fâsıklık yapanların yeri ateştir. Oradan çık
mak istedikçe geri döndürülecekler, kendilerine, "Haydi 
tadın yalanladığınız ateşin azabını!..”  denilecektir.

(3) Bu âyet secde âyetidir. Bu konuda Ebfi Hureyre (r.a.Jin rivayet 
ettiği bir hadîs-i şerifin meali şöyledir: İnsanoğlu secde (âyetini) oku
yup secde ettiği zaman, şeytan ağlayarak çekilir ve “Eyvahlar olsun! 
Ademoğlu secde ile emrolundu, secde etti ve cenneti kazandı; ben ise 
secde ile emredilince direndim ve sonum ateş oldu” der.
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21— And olsun ki biz, en büyük azaptan önce onlara 
en yakın azaptan da taddıracağız. Olur ki dönerler.

22— Rabbinin âyetleriyle nasihat edilip de, sonra on
lardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz 
biz mücrimlerden intikam alıcıyız.

23— Yemin olsun! Biz Mûsa’ya kitabı (Tevrât’ı) verdik. 
Sen de ona kavuşacağından şüphe etme! (Miraç gece
sinde buluşmuşlardır). Biz onu, isrâil oğullanna bir hidâ
yet rehberi yaptık.

24— ¡srâil oğullarından da, sabrettikleri için, emrimizle

doğru yolu gösterecek önder
ler yetiştirdik. Onlar, (Tevrat'
taki) âyetlerimizi kesin olarak 
biliyorlardı.

25— Şüphesiz, Rabbin kı
yamet günü, aralarında ihtilâf 
edip durdukları şeylerde hük
münü verecektir.

26— Biz, onlardan önce ni
ce nesiller helâk ettik. Kendi
leri de onlann yurtlarında ge
zip dolaşıyorlar. Bu, onların a- 
kıllarını başlarına getirmedi 
mi? Şüphesiz bunda birçok ib
retler vardır. Hâlâ dinlemeye
cekler mi?

27— Görmediler mi ki, biz 
suyu çorak yere gönderiyoruz 
da onunla hayvanlarının ve 
kendilerinin yiyecekleri ekini 
bitiriyoruz. Hâlâ görmeyecek
ler mi?

28— Bir de, “ Eğer doğru 
söylüyorsanız, bu fetih ne za
man?’’ diyorlar.

29— De ki: “ Fetih günün
de o küfredenlere imanlan fay
da vermeyecek; onlara müh
let de tanınmayacaktır.”

30— Şimdi onlardan yüz 
çevir de (onlara gelecek aza
bı) bekle! Çünkü onlar (sana 
bir felâket gelsin diye) bekli
yorlar (4). 4

(4) Bu hüküm, harp emri verilmez
den önce idi.
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(Sûre: 33)

EL-AHZAB SÛRESİ
Medine devrin

de inmiştir. 73 
âyettir.

Rahman ve 
Rahim olan Al
lah’ın adı ile

1— Ey pey
gamber! Allah 
dan kork. Kâfirle
re ve münafıklara 
itaat etme. Şüp
hesiz Allah, her 
şeyi bilendir, hik
met sahibidir.

2— Rabbinden sana ne 
vahy olunuyorsa onun ardın
dan git. Muhakkak ki Allah, 
bütün yaptıklarınızdan haber
dardır.

3— Allah'a tevekkül et. Ve
kil olarak Allah yeter. 4 5 6

4— Allah, bir insanın içinde 
iki kalb yaratmamıştır. Kendi
lerine zıhar yaptığınız karıları
nızı da analarınız yapmamıştır 
(1). Evlâtlıklarınızı da oğulları
nız yerine tutmamıştır. Bu, si
zin ağızlarınızla söylediğiniz bir 
sözünüzdür. Allah ise, hakkı 
söyler ve doğru yola O hidâyet 
eder.

5— O (çoculdnları, babala
rının adlarıyla çağırın. Allah ka
tında bu, daha doğrudur. Eğer 
babalarını bilmiyorsanız, dinde 
kardeşleriniz ve dostlarınızdır- 
lar. Bununla beraber hata et
tiklerinizde üzerinize bir günah 
yoktur. Fakat kalblerinizin kas- 
dı olanda günah vardır. Allah 
çok bağışlayıcı, çok esirgeyi
cidir.

6— Peygamber, mü’minle- 
re kendi nefislerinden evlâdır. 
Zevceleri de (mü’mirilerin) an

neleridir. Neseben yakın hısım olanlar da, Allah’ın kitabın
da birbirlerine (miras hususunda) diğer mü’minlerle mu- 
hâcirlerden daha evlâdır (2). Ancak dostlarınıza bir iyilik 
(vasiyet) yapabilirsiniz. Bu, kitapta yazılıdır.

(1) Zıhar, sırt çevirmek mânâsına olup, bir adamın karışma “Sen 
bana a n a mın sırtı gibisin!" diyerek yaptığı yemindir. Cahiliyet dev
rinde bu söz, kadın boşamak sayılırdı. İslâmda ise boşamak değil, bu
nunla sadece kefaret-i zıhar lâzım gelir.

(2) İslâmın başında âhiret kardeşi tutunan mü'minler ile muhâcir- 
ler dahi birbirine mirasçı oluyorlardı. Bu âyet-i kerime o hükmü 
kaldırmıştır.
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7— Hatırla ki, bir vakitler peygamberlerden misaklarını 
almıştık. Senden de, Nûh'dan, Ibrâhim’den, Musa’dan ve 
Meryem oğlu İsa’dan da... Onlardan sağlam bir söz al
mıştık (3).

8— Allah bunu, o doğru (söyleyen zat) lara, doğruluk
larından sual sormak için yapmıştır. Kâfirler için ise, acık
lı bir azap hazırlamıştır.

ğiniz (meleklerden) ordular 
göndermiştik. Allah sizin ne 
yaptığınızı, (Hendek kazdığı
nızı) kemâliyle görücüdür.

10— O vakit kâfirler hem 
üstünüzden, hem alt tarafınız
dan (yani doğudan ve batı
dan) size gelmişlerdi. Ve o va
kit gözler kaymış; yürekler 
gırtlaklara dayanmıştı. Siz, Al
lah’a türlü türlü zanlarda bu
lunuyordunuz (kiminiz zafer 
umuyor, kiminiz ümidinizi ke
siyordunuz).

11— İşte burada mü minler 
imtihan olunmuş ve şiddetli bir 
surette sarsılmışlardı.

12— O, vakit münafıklarla 
kalblerinde maraz (şüphe) 
olanlar, “ Allah ve Resulü, bi
ze, aldatmaktan başka bir va’d 
yapmamış!’ ’ diyorlardı.

13— Ve yine o vakit müna
fıklardan bir grup, “ Ey Medi
ne halkı! Burada sizin için du
racak yer yok. Hemen dö
nün!’ ’ diyorlardı. Onlardan bir 
fırka da peygamberden izin is
tiyor, “ Hakikaten evlerimiz 
açık kalmıştır (hırsızlardan 
korkuyoruz)” diyorlardı. Hal
buki evleri açık değildi. Onlar 
sırf kaçmak istiyorlardı.

14— Ve eğer (Medine’nin)
her tarafından üzerlerine giril- 
se de, sonra kendilerinden fit
ne (şirk) istenilse, derhal onu 
yapacaklardı ve burada pek az 
duraklayacaklardı.

15— And olsun ki, bundan 
evvel, arkalanna dönmeyecek
lerine dair Allah’a karşı söz de 
vermişlerdi. Allah’a verilen söz 
(ü bozanlar) mutlaka sorum
ludurlar.

9— Ey iman edenler! Allah’ın üzerinizdeki nimetini 
hatırlayın. Hani (Hendek muharebesinde) size ordu- 
largelmişti. Biz de onların üzerine bir rüzgâr ve görmedi-

(3) Bu söz, üzerlerine aldıklarını 
yapacaklarına dair Allah'a verdikleri 
yemin idi.
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16— De ki: “ Eğer ölümden 
veya öldürülmekten kaçıyor
sanız, firar size asla fayda ver
mez. (Bilfarz verse bile) pek 
az istifade ettirilirsiniz’ ’.

17— De ki: “ Eğer size bir 
fenalık veya rahmet dilerse, si
zi Allah'dan kim koruyabilir?” 
Onlar kendilerine Allah dan 
başka hiçbir dost ve yardımcı 
bulamazlar.

18— Allah, içinizden (sa
vaştan) geri bırakanları ve kar
deşlerine, “ Bize gelin!” diyen
leri pekâlâ biliyor. Bunlardan 
ancak pek azı (riya için har
be) geliyorlardı.

19— Size karşı çok cimri ve 
haristirler. Derken korku hali 
gelince, o (münafıkları gör
dün ki, ölüm baygınlığı geçiren 
kimse gibi, gözleri dönerek sa
na bakıyorlardı. Nihayet korku 
gidince, hayra düşkün adam
larmışçasına sizi keskin diller
le incittiler. İşte bunlar iman et
mediler. Allah da amellerini 
boşa çıkardı. Bu, Allah’a göre 
kçlaydi.

lerdi ki, çöllerdeki Bedeviler arasında bulunsunlar da, si
zin haberlerinizi sorsunlar, içinizde kalacak olsalar da pek 
azı harp ederlerdi.

21— Yemin olsun! Sizin için Allah’ı ve âhiret gününü 
arzu edenler ve Allah’ı çok ananlar için, Allah’ın peygam
berinde pek güzel bir örnek vardır.

20— (Bu münafıklar), düş
man birliklerinin gitmediğini 
sanıyorlardı. Eğer o birlikler bir 
daha gelecek olsa, arzu eder-

22— Mü’minler düşman birliklerini görünce, “ işte Al
lah’ın ve Resûlünün bize va’dettiği (zafer) budur. Allah ve 
peygamberi doğru söyler!” dediler. Bu, ancak onların 
imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı.
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23— Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a ver
dikleri sözde doğru çıktılar. Kimi (caniyle) adağını ödemiş, 
kimi de (şehitliği) bekliyor!.. Onlar hiçbir suretle verdikle
ri sözü değiştirmediler.

24— Çünkü Allah doğruları, doğrulukları sebebiyle mü
kâfatlandıracak; münafıkları da dilerse azap edecek, ya
hut tevbelerini kabul buyuracaktır. Muhakkak ki, Allah çok 
bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.

25— Allah o küfredenleri, hiçbir hayra elleri ermeden, 
öfkeleri ile geri defetti. Ve böylece Allah, mü’minlere harb

(in kazanılmasında yetti. Al
lah kavidir; güçlüdür.

26— Kitap ehlinden olup 
onlara yardım edenleri (yani 
Kureyza oğullarını), Allah 
kalblerine korku düşürerek 
karalarından indirdi. Bir kısmı
nı öldürüyordunuz, bir kısmı
nı da esir alıyordunuz.

27— Onların yerlerini, yurt
larını ve mallarını, bir de henüz 
ayak basmadığınız diğer yeri 
(Hayber’i) size miras verdi. Al
lah her şeye kaadirdir.

28— Ey Peygamber! Ka
dınlarına de ki: “ Eğer siz dün
ya hayatını ve süsünü arzu 
ediyorsanız, haydi gelin size 
müt’a vereyim (bağışta bulu
nayım) ve sizi güzellikle salıve
reyim.

29— Yok eğer Allah’ı, pey
gamberini ve âhiret yurdunu 
istiyorsanız, bilin ki Allah, içi
nizden iyilik edenlere pek bü
yük bir ecir hazırlamıştır” .

30— Ey peygamber hanım
ları! (Bilfarz) sizden kim açık 
bir terbiyesizlik ederse, onun 
azabı iki kat artınlır. Bu, Allah’a 
göre kolaydır.
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31— Sizden kim Allah’a ve 
peygamberine itaat eder; ya
rarlı iş yaparsa, ona da mükâ
fatını iki kat veririz. Hem ona 
cömertçe bir rızık hazırlamışız- 
dır.

32— Ey peygamber hanım
ları! Siz (diğer) kadınlardan 
herhangi biri gibi değilsiniz. 
Eğer takvâca hareket istiyor
sanız (yabancı erkeklerle ko
nuşurken) yumuşak söyleme
yin. Kalbinde maraz olan kim
se kötü bir ümide kapılmasın. 
Sözü (güzel) bilinmiş şekli ile 
söyleyin.

33— Hem evlerinizde otu
run. Ve evvelki cahiliyet (za
manı kadınlann) da olduğu gi
bi, açılıp saçılıp kırıtmayın. Na
mazı dosdoğru kılın. Zekâtı ve
rin. Allah'a ve peygamberine 
itaat edin. Ey ehl-i beyt, Allah 
sizden sadece kiri gidermek 
ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

34— Evlerinizde okunan Al

0

\ liri'-?

\â jL-âJ' ' j ¿fi JLyi] 'J O Ü  

J O \ j

_L-’Û - i \ ş 'j

Uit

i a İ İ̂c\ü \̂= = = > \ l \ j

lah’ın âyetlerini ve hikmeti düşünün.Hiç şüphe yok ki Al
lah, lâtiftir (her sırrı bilir); her şeyden haberdardır.

35— Gerçekten erkek-kadın bütün Müslümanlar, erkek- 
kadın. bütün mü’minler, erkek-kadın bütün itaatkârlar, 
erkek-kadın bütün doğru söyleyenler, erkek-kadın bütün 
sabredenler, erkek-kadın bütün tevazu sahipleri, er- 
kek-kadın bütün sadaka verenler, erkek-kadın bütün 
oruç tutanlar, erkek - kadın namusunu koruyanlar ve er- 
kek-kadın Allah’ı çok zikredenler var ya! Onlar, için Allah 
bir mağfiret ve büyük bir ecir hazırlamıştır.
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36— Allah ve Peygamberi bir işe hüküm verdiği vakit, erkek 
kadın hiçbir mü’min için kendi işlerinde seçme hakkı (muhay
yerlik) olamaz. Kim Allah’a ve Peygamberine isyan ederse, mu
hakkak açıktan açığa sapıklık etmiş olur.

37— Hatırla ki, kendisine hem Allah'ın nimet verdiği, hem 
desenin nimet verdiğin zata (Zeyd’e) “Zevceni nikâhında 
tut! Allah'dan kork!’ ’diyordun(4). İçinden ise, Allah’ın açığa 
vuracağı şeyi (sonunda kendisinin nikahlaması hususunda
ki İlâhî emri) gizliyordun ve insanlar (ın dedikodu yapmala
rımdan sakınıyordun. Halbuki Allah, kendisinden korkmana 
daha lâyıktı. (Zeyd ile Zeynep evlendiler ve geçinemeyip bo

şandılar). Zeyd ondan ilişiğini 
kestiği vakit (yani boşayıp idde- 
ti bitince) biz onu sana zevce 
yaptık ki, oğullukların ilişkilerini 
kestikleri zevcelerini almakta 
mü’minlerebirdarlıkolmasın. Al
lah’ın emri yerine getirildi (5).

38— Allah’ın takdir ettiği bir 
şeyde peygambere hiçbir darlık 
yoktur. Bundan önce gelen bütün 
peygamberler hakkında Allah’ın 
sünneti (kanunu) böyledir. Allah’
ın emri biçilmiş bir kaderdir.

39— O peygamberler ki, Al
lah’ın gönderdiklerini tebliğ eder
ler ve ondan korkarlar, Allah’tan 
başka kimseden korkmazlardı. 
Hesaba çekmek için de Allah 
yeter.

40— Muhammed, sizin erkek
lerinizden hiçbirinin babası değil
dir. (Şu halde Zeyd’in de baba
sı değildir. Zeyd’i evvelâ âzâd 
etmiş, sonra oğulluk edinmişti). 
Lâkin o, Allah’ın bir Resûlü ve 
peygamberlerin sonuncusudur. 
Allah, her şeyi en iyi bilendir.

41— Ey iman edenler, Allah’ı 
çok zikredin!

42— Ve ona sabah, akşam 
teşbih eyleyin!

43— Sizi karanlıklardan aydın
lığa çıkarmak için, melekleri ile 
birlikte üzerinize rahmet eden O - 
dur. O, mü'minleri çok esirgeyi
cidir. 4 5

(4) Bu âyet-i kerimenin nüzul sebe
bi şöyle açıklanmaktadır: Peygamber 
(s.a.v.) Efendimiz, halası Ümevme’nin 
kızı Zeyneb binti Cahş'ı, kölesi iken 
hürriyetine kavuşturduğu ve oğul 
edindiği Zeyd bin Harise’ye nikâhla- 
mak üzere istemişti. Fakat gerek Zey
neb, gerekse oğlan kardeşi Abdullah 
bin Çalış, buna muvafakat gösterme
mişlerdi. Fakat Resûlullah'ın isteği 
üzerine muvafakatlannı bildirdiler.

(5) Böylece câhiliyet devrinin köklü 
bir âdeti yıkılmıştır. Artık bir adam, 
evlâd-ı mânevi edindiği erkeğin bo
şamış bulunduğu bir kadını kendisi
ne nikâhla alabilecektir. Evlâtlıklar, 
kişinin sulbünden gelmiş evlât gibi 
olmadığı için, onun ailesiyle evlenme 
yasağı bulunmamaktadır.
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44— Ona (Allah’a) kavuşa
cakları gün mü minlere sağlık 
dileği, (meleklerin dilinden)
selâmdır ve onlar için cömert
çe bir mükâfat hazırlamıştır.

45— Ey Peygamber! Biz 
seni bir şahit, bir müjdeci ve 
bir uyarıcı olarak gönderdik.

46— Hem Allah’ın izniyle 
bir davetçi, hem de rıur saçan 
bir kandil...

47— Mü minlere müjdele! 
Kendilerine Allah’dan büyük 
bir mükâfat vardır.

48— Kâfirlere ve münafıkla
ra boyun eğme. Onların eza
larına (şimdilik) aldırış etme. 
Allah’a tevekkül et. Vekil ola
rak Allah yeter.

49— Ey iman edenler! Mü’- 
min kadınları nikâh edip de, 
sonra onlara dokunmadan bo
şarsanız, sizin için onların üze
rinde sayacağınız bir iddet 
yoktur. Bu takdirde onlara, 
hemen müt’alarını (6) verip, 
onları güzel bir şekilde salıve
rin.

50— Ey Peygamber! Biz, 
sana mehirlerini verdiğin zev
celerini, Allah’ın sana ganimet 
olarak İhsan buyurduklarından 
kendi milkin olan cariyeleri,
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amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının 
kızlarından, teyzelerinin kızlarından, seninle beraber hic
ret etmiş olanları helâl kıldık. Bir de mü’min bir kadın ken
dini peygambere hibe ederse, peygamber nikâh etmek is
tediği takdirde onu başka mü'minlere değil de, sadece sa
na mahsus olmak üzere helâl kıldık. Onlara zevceleri ve 
cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar 
sana hiçbir darlık olmasın dlyedir. Allah çok bağışlayıcı, 
çok esirgeyicidir.

{6} Nikâhın akdi sırasında belirtilen para veya mal..
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51— Zevcelerinden dilediğini geri bırakır, dilediğini ya
nına alırsın. Sırasını geri bıraktığın kadınlardan dilediğini 
yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Onların gözleri 
aydın olup üzül memeleri ne ve kendilerine verdiğin ile hep
sinin hoşnud olmalarına en elverişli olan budur. Allah kalb- 
lerlnizdekini bilir. Allah (her şeyi) bilicidir, halimdir (ceza 
vermeye acele etmez).

52— Bundan sonra kadınlar (ı nikâhlaman) sana helâl 
olmaz. Bunları başka zevcelerle değişmek de olmaz. Ve
lev ki güzellikleri hoşuna gitsin. Meğer ki milk-i yeminin

(cariyen) ola! Allah her şeye 
gözcü bulunuyor.

53— Ey iman edenler, pey
gamberin evlerine vaktine bak
maksızın ve yemeğe izin veril
medikçe girmeyin. Fakat çağı
rıldığınız vakit girin. Yemeği 
yediğinizde de hemen dağılın. 
Sohbet etmek için dahi (izin
siz) girmeyin. Çünkü bu hali
niz, peygambere eziyet ver
mekte, o sizden utanmaktadır. 
Ama Allah gerçeği söylemek
ten utanmaz. Hem onun zev
celerinden bir hacet isteyece
ğiniz vakit de, perde arkasın
dan isteyin. Böyle yapmanız 
hem sizin kalbleriniz, hem de 
onların kalbleri için daha te
mizdir. Allah’ın peygamberine, 
sizin eziyet etmeye hakkınız 
yoktur. Ondan sonra, zevce
lerini de ebediyen nikâh ede
mezsiniz! Böyle yapmanız Al
lah katında çok büyük bir gü
nah olur (7).

54— Siz bir şeyi açıklasanız 
da, gizleseniz de fark etmez. 
Çünkü Allah her şeyi bilendir. 7

(7) Bu âyet, Hz. Peygamber'in evi
ne yemekten önce gelerek yemek ha
zırlanıncaya kadar bekleyen, yemek
ten sonra da kalkıp gitmeyenler için 
nazil olmuştur.
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55— Onlar (peygam berin zev 
celeri) için babaları, oğulları, kar
deşleri, erkek kardeşlerinin oğul
ları, kız kardeşlerinin oğulları,

kendi kadın (d o st)- 
ları ve sahip olduk
ları köleleri hakkın
da bir günah yok
tur (o n la r  ev le rin e  
g ire b i lir le r . )  Bu
nunla beraber (e y  
Peygam ber z e v c e 
leri!) Allah dan kor
kun. Çünkü Allah 
her şeye şahid bu
lunuyor.

56— Gerçekten 
Allah ve melekleri 
peygambere salât 
ederler (8). Ey 

iman edenler, siz de ona tesli
miyetle salât ve selâm edin (A l- 
iâhüm m e salli a lâ  M uham m ed  
deyin ).

57— Şüphesiz ki Allah’a ve 
Resûlüne eziyet verenlere, Allah 
hem dünyada, hem âhirette lânet 
etmiştir onlara aşağılayıcı bir azap 
hazırlamıştır.

58— O kimseler ki, erkek ve 
kadın mü’minlere yapmadıkları 
bir şeyden dolayı ezâ ederler, 
bunlar muhakkak bir yalan ve 
açık bir günah yüklenmişlerdir.

59— Ey Peygamber! Kadınla
rına, kızlarına ve mü'minlerin ka
dınlarına söyle de dış örtülerini 
sımsıkı örtünsünler (9). Bu, onla
rın tanınıp eziyet edilmemelerine 
en elverişli yoldur. Allah çok ba
ğışlayıcı, çok esirgeyicidir.

60— Yemin olsun ki, eğer mü
nafıklarla kalblerinde maraz olan
lar ve Medine'de dedikodu ya
panlar bu yaptıklarından vazgeç
mezlerse, mutlaka seni onlara 
musallat ederiz. Sonra seninle o 
şehirde az bir zamandan fazla 
komşu kalamazlar!

61— Mel'un olarak nerede bu
lunurlarsa yakalanırlar ve öldürü
lürler.

62— Allah’ın bundan evvel geçenler hakkındaki kanunu bu- 
dur. Ve sen Allah’ın kanununu değiştirmeye aslâ çare bula
mazsın.

(8) Allah'ın salât etmesi, rahmetine mazhar kılması; meleklerin sa
lât etmesi ise, mağfiret dileğinde bulunmasıdır.

(9) Örtünmeye ait âyetler üç defada üç mertebe üzere nâzil olmuş
tur. 1- 59. âyet. Bu âyet-i kerimede kadınlar yüzlerini örtmekle mü
kellef tutuluyor. 2- 53. âyet. Bu âyette ise, Peygamber zevceleri ha
nım validelerimizden lüzumlu bir şey isteneceği vakit perde arkasın
dan talep edilmesi emrolunuyor. 3- Nûr sûresi âyet 31 ile Ahzab sû
resi 33. âyetlerde ise şerf bir zaruret olmadıkça hanelerinden çıkıp 
gezmeleri menedilmiştir.
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6 3 —  insanlar, sana, kıyameti (n  n e  z a m a n  k o p a c a ğ ı 
nı) soruyorlar. De ki: “ Onun ilmi ancak Allah katindadır. 
Ne bilirsin belki kıyamet yakında olur” .

6 4 —  Şu muhakkak ki, Allah kâfirleri lânetlemiş ve on
lara çılgın bir ateş hazırlamıştır.

6 5 —  Onda ebedî kalırlar. Ne bir dost bulabilirler, ne de 
bir yardımcı!..

66— O gün, yüzleri ateş içinde çevrilirken, “ Ah keşke 
Allah’a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik!”  der
ler.

6 7 —  Ve (y in e  ş ö y le ) derler: 
“ Ey Rabbimiz! Biz, beylerimi
ze ve büyüklerimize itaat ettik. 
Onlar da bizi yanlış yola götür
düler.

68— Ey Rabbimiz! Onlara 
azabın iki katını ver ve kendi
lerini büyük bir lanetle laneti
ne uğrat” .

6 9 —  Ey iman edenler! Sîz
ler, Mûsa’ya eza edenler gibi 
olmayın. Sonunda Allah onu, 
onların söylediklerinden temi
ze çıkardı. O, Allah katında 
mevki sahibi idi (10).

7 0 —  Ey iman edenler! Al
lah'dan korkun ve sözü doğ
ru söyleyin.

7 1 —  Ki (A lla h ) işlerinizi iyi
leştirsin ve günahlarınızı ba
ğışlasın. Kim Allah'a ve pey
gamberine itaat ederse, o mu
hakkak büyük bir zafere ulaş
mıştır.

7 2 —  Biz, emaneti (n a m a z  
v e  d iğ e r  ib a d e t le r i) göklere, 
yere ve dağlara teklif ettik de, 
onlar bunu yüklenmekten çe
kindiler ve ondan korktular. İn
san ise onu yüklendi. Hakika
ten o, çok zalim, çok cahildir.

7 3 —  Çünkü Allah, erkek - 
kadın bütün münafıkları, erkek 
- kadın bütün müşrikleri azap 
edecek; erkek - kadın bütün 
mü’minlerln de tevbelerini ka
bul buyuracaktır. Allah çok ba
ğışlayıcı, çok esirgeyicidir.

(10) Hazret-i Musa nehre kavmiy- 
le beraber soyunup yıkanmadığı için 
kendisinde cilt hastakğı olduğunu 
söyleyerek onu incittiler. Hazreti Mu
sa bir gün yalnız başına yıkanırken 
soyunup elbiselerini taşm üstüne bı
rakmıştı. Giyinmek için taşm yanma 
gelince taş, hareket edip kavminin 
yanma geldi. Kavmi onda böyle bir 
hastalık olmadığım an ladı. Bu suretle 
iddialarının asılsız olduğu ortaya çık
tı.
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(Sûre: 34)

S E B E ’ S Û R E S İ

Mekke devrinde inmiştir.
54 âyettir.

R a h m â n  v e  R ah im  o la n  

A lla h ’ın a d ı  ile

1— Hamd o Allah’a mah
sustur ki, göklerde ne var ve 
yerde ne varsa hepsi O’nun- 
dur. Âhirette de hamd O’nun- 
dur. O, hikmet sahibidir, (h e r  

ş e y d e n )  haberdardır.

2— Yere gireni, yerden çı
kanı, gökten ineni ve göğe çı
kanı hep bilir. O, çok esirge
yen, çok bağışlayandır.

3— Küfredenler, “ Bize kı
yamet gelmez!’ ’ dediler. (H a -  
bib im  s e n  o n la ra ) de ki: “ Öy
le değil. Gaybı bilen Rabbim 
hakkı için, kıyamet size mutla
ka gelecektir. Onun ilminden 
göklerde ve yerde zerre mik
tarı bir şey kaçmaz. Bundan 
daha küçük ve daha büyük ne 
varsa hepsi muhakkak açık bir 
kitapta (Levh -i M a h fû z ’d a ) dır. 4

4— Çünkü Allah, iman edip 
yararlı işler görenleri mükâfat- 
landıracaktır. işte bunlar için
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bir mağfiret ve cömertçe rızık vardır.
5— Âyetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlar var 

ya! Onlar için pek kötü ve acıklı bir azap vardır.
6— Kendilerine ilim verilmiş olanlar görüyorlar ki, Rab- 

binden sana indirilen Kur an, hakkın kendisidir ve (o n la r )  
güçlü, her hamde lâyık (A llah )ın  yolunu gösteriyorlar.

7— Böyle iken küfredenler, kendi aralarında şöyle de- 
d i(ler): “ Siz öldükten sonra, didik didik parçalandığınız va
kit, yeniden dirileceğinizi söyleyerek size birtakım haber
ler veren kişiyi gösterelim mi?’ ’.
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8— O, bir yalanı Allah’a iftira mı etti, yoksa kendisinde 
bir delilik mi var? Hayır! Doğrusu, âhirete inanmayanlar 
azapta Chakdan ) uzak bir sapıklık içindedirler.

9 —  Onlar, gökten ve yerden önlerinde ne var arkala
rında ne var hiç de görmediler mi? Dilersek kendilerini yere 
batırırız, yahut üzerlerine gökten parçalar düşürürüz! Şüp
hesiz bunda, Allah'a yönelen her kul için bir ibret vardır.

1 0 —  Yemin olsun, biz Dâvud’a tarafımızdan bir fazilet 
verdik, “ Ey dağlar! Onunla beraber teşbih edin” dedik. 
(B u n u ) kuşlara da (b u y u rd u k ). Ona demiri de yumuşat

tık (e lin d e  h a m u r gib i o lu r 
du ).

11 — Geniş zırhlar imâl et 
(o n la r ı) biçimlemede ölçüyü 
gözet” diye emrettik. Siz de 
(e y  D â v u d  a iles i), iyi işler ya
pın. Çünkü ben bütün yaptık
larınızı görürüm.

12— Süleyman’ın emrine 
de rüzgârı verdik. Sabah gidi
şi bir aylık, akşam dönüşü bir 
aylık yol idi. Erimiş bakır ma 
denini ona sel gibi akıttık. Hem 
Rabbinin izniyle elinin altında 
cinlerden de çalışan vardı. On
lardan kim emrimizden dışarı 
çıkarsa, ona ateş azabından 
taddırırdık (m e le k  b ir k ırb aç  

vu ru r, cinnî y a n a rd ı).

1 3 —  Cinler ona (y ü k s e k )
kakalardan, heykellerden, ha
vuz gibi (b ü y ü ld  çanaklardan 
ve sabit kazanlardan her ne is
terse yaparlardı. Çalışın ey 
Dâvud hanedanı! Şükür için 
çalışın. Mamafih kullarım için
de şükreden azdır.

1 4 —  Vaktâ ki Süleyman’a 
ölümü hükmettik. Cinlere 
onun ölümünü sezdiren olma
dı. Yalnız bir ağaç kurdu, (d a 
y an d ığ ı) asâsını yiyordu (1). 
Süleyman yere yıkılınca, cin
ler anladılar ki, gaybı bilmiş ol
salar o zilletli azap içinde (b ir  
s e n e d ir )  bekleyip durmazlar
dı. 1

(1) Hz. Süleyman, bu halde bir yıl 
ölü olarak asasına dayah kaldı. Cin
ler işlerine bakıyor, onun vefat etti
ğini fark edemiyorlardı.
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1 5 —  Yemin olsun ki CYe- 
m e n 'd e k i ) Sebe' kavmi için 
oturdukları yerde bir ibret var
dı. Sağlı sollu iki bahçe!.. (O n 
la ra ),  “ Rabbinizin rızkından 
yeyin de, O’na şükredin. Ne 
güzel bir belde!... Ne de çok 
bağışlayıcı bir Rab!.." (d e n il
d i) (2).

1 6 — Fakat onlar, (ş ü k ü r 
d e n ) yüz çevirdiler. Biz de 
üzerlerine Arim selini gönderi
verdik ve o güzelim iki bahçe
yi buruk yemişli, ılgınlık ve için
de biraz da sidr ağacı bulunan 
iki harap bahçeye çevirdik.

17— Bunu, nankörlükleri
nin cezası yaptık. Nankör ol
mayana biz ceza verir miyiz 
ya!

18— Sebe'lilerle, o bereket 
verdiğimiz (Ş a m  g ib i) memle
ketler arasında sırt sırta şehir
ler meydana getirdik ve onlar
da muntazam gidiş geliş dü
zenledik. (K e n d ile r in e ), "Bu
ralarda gecelerce ve günlerce 
emniyet içinde yürüyün!" (d e 
d ik ).

19— Buna karşı onlar, "Ey 
Rabbimiz! Seferlerimizin arası
nı uzaklaştır!" dediler ve ken
dilerine zulmettiler. Biz de on
ları masallara çevirdik. Ve ken
dilerini darmadağın ettik. Şüp
hesiz ki bunda, çok şükreden 
her sabırlı için ibretler vardır.

20— Yine yemin ederim ki, 
iblis, onlar hakkındaki zannını 
gerçekleştirdi. (B e n  o n la r ı a l
d a t ırsa m  a ld a n ır la r  dem işti).
Ve mü minlerden bir fırka 
müstesna olmak üzere, he
men ona uydular.

21— Halbuki iblis’in insan
lar üzerinde hiçbir kuvveti yok
tu. Lâkin biz âhirete imanı 
olanla, onda şüphe edeni 
ayırd etmek için (o n a  m ü s a a -

d e  v e rd ik ). Senin Rabbin her şeyi gözetleyendir.

22— De ki: "Allah'ı bırakıp da Tanrı saydığınız putları
nıza yalvarın durun! Onların ne göklerde, ne de yerde zer
re miktarı güçleri yetmez. Onların, bu göklerle yerde bir 
ortaklıkları yoktur. Allah’ında onlardan biryardımcısı yok
tur!"

(2) Oranın havası o kadar güzelmiş ki, akrep, sinek, bit ve pire gibi 
haşerat orada yaşamazmış. Hatta oradan geçen yabancüann üzerin
de bit bulunsa ölürmüş.
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23— Allah’ın huzurunda, O’nun izin verdiği müstesna, 
şefaat da fayda vermeyecektir. Nihayet kalblerinden deh
şet giderildiği vakit (b irb irle rin e ), “ Rabbiniz ne buyurdu?” 
derler. Şefaat sahipleri de, “ Hakkı söyledi.”  (y an i ş e fa a -  
ta  izin v e rd i.) derler. O, her şeyden yüce ve büyüktür.

24— De ki: “ Size göklerden ve yerden rızık veren kim
dir?” . (O n la r  c e v a p  v e r e m e z s e )  de ki: “ Allah’dır. Her
halde ya biz, ya siz mutlak bir hidâyet üzerinde, yahut açık 
bir şaşkınlık içindeyiz!” .

25— De ki: “ Siz, bizim yaptığımız günahlardan mes’ul

t

t
değilsiniz. Biz de sizin yaptık
larınızdan sorulmayız!” .

26— De ki: “ Rabbimiz he
pimizi bir araya toplayacak; 
sonra da gerçek hükmü ile 
aramızı ayıracaktır. Asıl hüküm 
veren, her şeyi bilen O’dur!” .

27— De ki: “ O’na, ortak di
ye koştuklannızı bana gösterin 
bakayım. Hayır! (Ö y le  ş e y  
yoktu r). Bilâkis güçlü ve hik
met sahibi olan ancak Allah’- 
dır” .

2 8 —  (E y  H ab ib im !) Biz, se
ni ancak bütün insanlara bir 
müjdeci ve bir uyarıcı olarak 
peygamber gönderdik. Lâkin 
insanların çoğu bilmezler.

29— Ve, “ Eğer doğrucu 
iseniz, bu va’d ne zaman ola
cak?” diyorlar.

30— De ki: “ Sizin miadınız 
öyle bir gündür ki, ondan ne 
bir an geri kalabilirsiniz, ne de 
ileri geçebilirsiniz” .

31— Küfredenler, “ Biz, ne 
bu Kur'ân'a inanınz, ne de on
dan öncekine.” dediler. Fakat 
bir görsen, o zalimler yakala
nıp Rablerinin huzuruna dur
duruldukları vakit birbirlerine 
nasıl lâf (k a b a h a t ) atacaklar?.. 
Zayıf sayılanlar, büyüklük tas- 
layanlara, “ Siz olmasaydınız 
biz mutlaka mü min olurduk!” 
diyecekler.
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32— Büyüklük taslayanlar 
da zayıf sayılanlara, "Ya size 
hidâyet geldikten sonra, sizi 
ondan biz mi çevirdik? Hayır! 
Siz kendiniz suçlu idiniz!”  di
yeceklerdir.

33— Yine zayıf sayılanlar 
büyüklük taslayanlara, "Hayır! 
Gece gündüz (iş in iz ) dolap 
çevirmekti. Çünkü bize Allah’ı 
inkâr etmemizi, O'na ortaklar 
koşmamızı emrediyordunuz.” 
derler. (B ö y le  a tış ır la rk en ) 
azabı gördükleri anda içlerin
den pişmanlık getirirler. Biz de 
o küfredenlerin boyunlarına 
demir halkalar geçiririz. Onlar 
ancak yaptıklarının cezasını 
çekerler.

34— Biz hiçbir beldeye bir 
uyarıcı göndermemişizdir ki, o 
beldenin refah sahipleri, "Biz, 
sizin gönderildiğiniz şeyleri 
inkârcılarız” demiş olmasınlar.

35— Bir de, "Biz malca ve 
evlâtça sizden fazlayız; biz 
azap olunmayız!” dediler.

çocuklarınız değildir. Ancak iman edip de yararlı iş gören
ler bize yaklaşır, işte bunlar yok mu? Yaptıklarına karşılık 
onlara iki kat mükâfat vardır ve onlar cennetin yüksek ma
kamlarında emniyet içinde olacaklardır.

36— De ki: "Hiç şüphesiz 
Rabbim dilediğine rızkı geniş
letir; dilediğine daraltır. Lâkin 
insanların çoğu bilmezler” .

37— Sizi huzurumuza yak
laştıracak olan mallarınız ve

38— Bizim âyetlerimizi hükümsüz bırakmak için koşan
lar ise, azap içinde ihzar edileceklerdir.

39— De ki: "Gerçekten Rabbim kullarından dilediğine 
rızkı yayar; dilediğine de kısar. Hayır namına ne verirse
niz, onun karşılığını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısı
dır” .
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40— O gün Allah onları hep bir araya toplayacak, son

ra meleklere, “ Bunlar mıydı size tapanlar?’ ’ diyecektir.
41— Melekler, “ Seni tenzih ederiz! Bizim velîmiz onlar 

değil, sensin. Hayır! Onlar cinlere tapıyorlardı, çoğu on
lara inanmışlardı" diyecekler.

42— İşte bugün birbirinize fayda veya zarar vermeye 
imkânınız olmayacak. Biz de o zulmedenlere, “ Tadın ba
kalım yalanladığınız ateşin azabını!”  diyeceğiz.

43— Karşılarında açık açık âyetlerimiz okunduğu va
kit, “ Bu, sizi, ancak atalarınızın taptıkları (p u t la rd a n ) alı

koymak isteyen bir adamdır.” 
dediler. (K u r ’ân  hakk ında d a ),
“ Bu, sırf uydurma bir iftiradan 
başka bir şey değil!”  dediler. 
O küfredenlere hak (K u r ’â n )  
gelince, “ Bu, açık sihirden 
başka bir şey değil!”  dediler.

44— Halbuki biz, onlara, ki
tap namına bir şey vermedik ki 
okusunlar; onlara senden ön
ce bir uyarıcı da göndermedik.

45— Onlardan öncekiler 
de, (p e y g a m b e r le r in i )  yalan
lamışlardı. Hem de bunlar, on
lara verdiklerimizin onda biri
ne ermediler. Peygamberleri
mizi yalanladılar, ama bak be
ni inkâr (ın s o n u ) nice oldu?

46— Küffâra de ki: “ Size 
sadece bir tek nasihat edece
ğim; Allah için, ikişer ikişer ve 
teker teker kalkarsınız, sonra 
düşünürsünüz! (G ö re c e k s in iz  

ki) arkadaşınızda delilikten 
eser yoktur. O, ancak şiddetli 
bir azaptan önce sizi uyaran 
(b ir  p e y g a m b e r )  dir

47— De ki: “ Ben sizden bir 
ücret istersem, o ücret sizin 
olsun! Benim mükâfatım an
cak Allah’a aittir. O, her şeye 
şahiddir” .

48— De ki: “ Gerçekten 
benim Rabbim, (p e y g a m b e r 
le r in e ) hakkı emreder. O, bü
tün gayblan bilir” .
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49— De ki: ‘ ‘Hak geldi. Ar
tık bâtıl, ne yeniden ne de ge
ri getirmek suretiyle (bir şey 
halk etmeye) güçlü olamaz. ”

50— De ki: ‘ ‘Ben sapar
sam” ancak kendi namıma 
sapmış olurum. Doğru yolu 
bulursam bilmeli ki, bu Rabbi- 
min bana vahyi sayesindedir. 
Çünkü o, hakkıyle işitendir, 
yakın olandır.

51— (Habibim!) Onları tela
şa düştükleri vakit bir gör
sen!.. Artık kaçacak yerleri 
yoktur ve yakın bir yerden (ka
birden) yakalanmışlardır.

52— ‘ ‘Ona iman ettik”  de
diler. Fakat onlar için (dünya
ya) uzak (bulunan) bir mahal
den el uzatmak nerede? (Ora
sı âhirettir, imanın yeri ise 
dünya idi).

53— Halbuki evvelce ona 
küfretmişlerdi. Uzak yerden 
gayba taş atıyorlardı (Pey
gambere sihirbaz, şair, kâhin 
diyorlardı).

54— Artık kendileriyle 
(iman) arzularının arasına sed 
çekilmiştir. Nitekim bundan 
evvel emsallerine de böyle ya
pılmıştı. Çünkü onlar işkilli bir 
şüphe içinde idiler.

(Sûre: 35)
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kanatlı elçiler yapan Allah’a hamd olsun. Yarattığı şeyler
de dilediği kadar ziyade eder. Şüphesiz Allah, her şeye 
kaadirdir.

Mekke devrinde inmiştir. 
45 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Gökleri ve yeri yaratan, 
melekleri ikişer, üçer, dörder

2— Allah’ın insanlara açacağı bir rahmeti tutacak yok
tur. O’nun tuttuğunu da O’ndan başka koyuverecek yok
tur. O, güçlüdür, hikmet sahibidir. 3

3— Ey insanlar! Allah’ın, üzerinizdeki nimetini hatırla
yın. Size gökten ve yerden rızık verecek Allah’dan başka 
bir yaradan var mı? O’ndan başka hiçbir İlâh yoktur. O 
halde (nasıl olup da küfre) döndürülüyorsunuz.
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vardır. İman edip yararlı işler 
yapanlara gelince, onlara da 
bir mağfiret ve büyük bir ecir 
vardır.

8— Ya kötü ameli kendisi
ne süslenip de onu güzel gö
ren kimse de mi? (Allah’ın hi
dâyet verdiği kimse gibi ola
cak?) Şüphesiz ki, Allah dile
diğini şaşırtır, dilediğine de hi
dâyet verir. O halde (Resu
lüm) canın onlara karşı hasret
le (tükenip) gitmesin. Allah, 
onların bütün yaptıklarını çok 
iyi bilicidir.

9— Allah, rüzgârları gönde
rip bulutu harekete getirendir. 
Derken, biz o bulutu (kuru
muş) ölü bir beldeye gönderi
riz de, onunla yeri ölümünden 
sonra (yeşertip) diriltiriz, işte 
(ölülerin) dirilme işi de böyle- 
dir.

10— Her kim izzet (şeref, 
haysiyet ve kuvvet) istiyorsa 
bilsin ki, izzet tamamiyle Al
lah’ındır. Hoş sözler O’na yük
selir. Onu da yararlı amel yük
seltir. Kötü hileler kuranlara 
gelince, onlara şiddetli bir 
azap vardır. Bunların (düzen
lediği) tuzağın kendisi mahvo
lur.

4— Eğer seni yalanlıyorlarsa (üzülme!). Senden ön
ceki peygamberler de yalanlandı. Bütün işler ancak 
Allah’a döndürülür.

5— Ey insanlar! Muhakkak Allah’ın va’di haktır. O hal
de, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı 
(şeytan) sizi Allah (ın afvi) ile aldatmasın.

6— Çünkü şeytan sizin düşmanmızdır. Siz de onu düş
man tutun. Çünkü o, kendi taraftarlarını ancak cehennem
lik olmaları için çağınr.

7— O küfredenler var ya! Onlar için şiddetli bir azap

11— Hem Allah sizi bir top
raktan, sonra bir nutfeden ya
ratmış; sonra sizi çiftler haline 
getirmiştir. Onun ilmi olmaksı
zın ne bir dişi gebe kalır, ne de 
doğurur. Bir yaşlıya çok ömür 
verilmek de, ömründen ek
siltilmek de mutlaka bir kitap
ta (Levh-i Mahfuz’da) yazılıdır. 
Şüphe yok ki, bu Allah’a göre 
kolaydır.
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12— Hem iki deniz bir ol
maz. Şu çok tatlıdır, hararet 
keser, içimi boğazdan âsân 
geçer; şu ise tuzludur, acı
dır, (yakar-kavurur). Bunun

la beraber ikisin
den de taze et 
(balık) yersiniz 
ve bir ziynet (in
ci, mercan) çı
karır,giyinirsiniz. 
O denizde gemi
leri de görürsün 
ki, suyu yara ya
ra giderler. Bu, 
Allah’ın fazlından 
nasip aramanız 
içindir. Olur ki, 
şükredersiniz

13— Geceyi gündüze, gün
düzü de geceye katıyor. Gü
neşi ve ay’ı emre amade kıl
mış. Her biri muayyen bir vak
te kadar akıp gidiyor. İşte bun
ları yapan Allah, sizin Rabbi- 
nizdir. Mülk O’nundur. O’nu 
bırakıp da taptıklarınız (putlar), 
bir hurma çekirdeğinin zarına 
bile sahip değillerdir.

14— Kendilerine dua etse
niz, duanızı işitmezler. (Farz-ı 
muhal) işitseler size cevap ve
remezler. Kıyamet gününde 
de sizin şirkinizi (kendilerine 
taptığınızı) inkâr ederler. 
(Hakkıyla) haberdar olan (Al
lah) gibi, sana haber veren ol
maz.

15— Ey insanlar! Siz, Al
lah'a muhtaç kimselersiniz. Al

lah ise (muhtaç değil) kendisi ganîdir; övülmeye lâyıktır.
16— Dilerse sizi giderir de, yeni bir halk getirir.
17— Bu, Allah'a göre güç bir iş değildir.
18— Günahkâr hiçbir nefs, başkasının günahını yük

lenmez. Yükü ağır basan kimse, onun bir kısmının alın
masına çağırsa da kendisinden birşey alınmaz, isterse ça
ğıranın yakını olsun. Sen, ancak o kimseleri uyarırsın ki, 
gayb hakkında Rablerinden korkarlar. Namazı dosdoğru 
kılarlar. Her kim temizlenirse, ancak kendi nefsi için te
mizlenir. Sonunda dönüş Allah'adır.
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19— Ne görenle görmeyen;
20— Ne karanlıklarla aydınlık;
21— Ne de gölgeyle sıcak bir olamaz. (Yani kâfirle mü’- 

min, bâtılla hak, cennetle cehennem bir değildir).
22— Dirilerle ölüler de eşit olmaz. Doğrusu Allah dile

diği kimseye işittirir, ama sen kabirdekilere işittirecek de
ğilsin.

23— Sen, sadece bir uyarıcısın.
24— Muhakkak ki, biz seni hak İle müjdeci ve uyarıcı 

olarak gönderdik. Hiçbir ümmet de yoktur ki, içlerinde bir

uyarıcı geçmiş olmasın.
25— Seni yalanlıyorlarsa, 

onlardan öncekiler de (pey
gamberlerini) yalanlamışlardı. 
Onların peygamberleri kendi
lerine mûcizelerle, suhuflarla 
ye o nurlu kitapla (Tevrât ve 
İncirle) gelmişlerdi.

26— Sonra ben o küfre
denleri yakalayıp cezalandır
dım. (Bak) benim inkârım ni
ce olurmuş?..

27— Görmedin mi, Allah 
gökten bir su indirdi. Biz 
onunla renkleri başka başka 
birçok meyveler çıkardık. Dağ
lardan da kırmızı ve beyaz, 
muhtelif renkte yollar, hem de 
kuzgunî siyah yollar yaptık.

28— insanlardan, hayvan
lardan ve davarlardan da böy
le çeşitli renklileri var. Allah’- 
dan, kullan içinde, sadece 
âlimler korkar. Şüphesiz ki, 
Allah güçlüdür; bağışlayıcıdır.

29— Gerçekten Allah’ın ki
tabını okuyanlar, namazı dos
doğru kılanlar, kendilerine ver
diğimiz rızklardan gizli ve aşi
kâr hak yolunda sarfedenler, 
aslâ zarar etmeyecek bir tica
ret umabilirler.

30— Çünkü Allah, onlara 
ecirlerini tamamen verdikten 
başka, lütfundan ziyadesini de 
verir. Çünkü o, çok bağışlayı
cıdır, şükür (edene nimetle 
mukaabele) edicidir.
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31— Sana vahyettiğimiz ki
tap da, öncekileri tasdik ede
rek gelen hak (ve hakikatlin ta 
kendisidir şüphesiz. Allah, kul
larının bütün hallerinden ha
berdardır, her şeyi görendir.

32— Sonra biz o kitabı 
(Kur’ân’ı), kullarımızdan seç
tiklerimize (senin ümmetine)
miras verdik. Onlardan da 
kendilerine zulmeden var; or
tadan giden var; Allah’ın izniy
le hayırlarda öne geçen var. 
işte büyük lütuf budur!

33— (Mükâfatları) Adn
cennetleridir. Oraya girecek
lerdir. Orada altundan bilezik
lerle, incilerle süslenecekler. 
Orada onların elbiseleri de 
ipek olacak.

34— ‘Bizden üzüntüyü gi
deren Allah’a hamd olsun! 
Gerçekten Rabbimiz çok ba
ğışlayıcı, şükredici (ye nimet
le mukaabele eden)dir.

35— O Rab ki, lütfundan 
bizi bu yaşanacak yurda (cen
nete) koydu. Burada bize yor
gunluk dokunmayacak; bura
da bize usanç değmeyecek
tir!”  diyeceklerdir.

36— Küfredenlere gelince, 
onlara cehennem ateşi vardır. 
Aleyhlerine (ölümle) hüküm 
verilmez ki, ölsünler. Kendile
rinden (cehennemin) azabın

dan birazı bile hafifletilmez, işte biz, her nankörü böyle ce
zalandırırız.

37— Orada onlar, “ Ey Rabbimiz! Bizi çıkar da, eski
den yapageldiklerimizden başka yararlı bir iş yapalım!” di
ye feryad ederler. (Kendilerine), “ Size, düşünecek bir 
kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi? Hem si
ze uyaran (peygamber) de geldi. O halde tadın (azabı!). 
Çünkü zalimler için hiçbir kurtarıcı yoktur!”  (denilir).

38— Şüphesiz ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilen
dir. Elbette o, göğüslerin içinde olanları da bilicidir.
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39— O, sizi yeryüzünde halifeler yapandır. Artık kim 
küfrederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin küfrü, on
lara, Rableri katında gazabdan başka bir şey artırmaz. 
Evet kâfirlerin küfrü, onlara helâktan başka bir şey artır
maz.

40— De ki: “ Söyleyin bana! Allah’ı bırakıp da tapmak
ta olduğunuz ortaklarınız, yeryüzünde neyi yaratmışlardır? 
Gösterin bana!’ ’. Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı 
var? Yoksa kendilerine bir kitap vermişiz de ondan bir delil 
üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır! O zalimler birbirlerini al

datmadan başka bir va’dde 
bulunmuyorlar.

41— Hiç şüphe yok ki, gök
leri ve yeri zeval bulmaktan Al
lah tutuyor. And olsun! Zeval 
bulurlarsa, onları O’ndan baş
ka kimse tutamaz. Gerçekten 
O, halimdir (vakarlıdır), bağış
layıcıdır.

42— Var kuvvetleriyle Al
lah’a yemin ettiler ki, kendile
rine bir uyarıcı gelirse, mutla
ka herhangi bir ümmetten da
ha doğru yolda gidecekler
miş!.. Fakat kendilerine uyarıcı 
(peygamber) gelince, onların 
nefretini artırmaktan başka bir 
şey olmadı.

43— Bu da, yeryüzünde ki
birlenmeleri ve kötü hileleri yü- 
zündendi. Halbuki kötü hile, 
ancak sahibinin başına dola
nır. O halde bunlar evvelkile
rin kanunundan (başlarına 
gelen azaptan) başka bir şey 
beklemiyorlar!.. Sen Allah’ın 
sünnetinde, aslâ bir tebdil bu
lamazsın! Sen Allah’ın sünne
tinde, aslâ bir tahvil bulamaz
sın! (Ne birinin yerine başka
sı azap edilir; ne de azap, 
müstahak olmayana çevrilir. 
Peygamberleri yalanlayanlar 
mutlaka azap görürler!)

44— Yeryüzünde gezip bir 
bakmadılar mı, kendilerinden 
öncekilerin akıbetleri nice ol
muş? .Halbuki onlar, bunlar
dan daha kuvvetli idiler. Ne 
göklerde, ne yerde hiçbir şey 
Allah’ı âciz bırakamaz. Çünkü 
O, her şeyi bilendir; her şeye 
kaadir olandır.
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45— Eğer Allah, insanları, 
yaptıkları günahlar yüzünden 
hemen yakalayıverseydi, yer
yüzünde hiçbir canlı bırakmaz
dı. Lâkin onları belli bir müd
dete kadar geciktirir, nihayet 
ecelleri geldi mi, (yapacağını 
yapar!) Çünkü Allah, kullarını 
görmektedir (amellerine göre 
hak ettiklerini verir).

(Sûre: 36)
YÂSÎN SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
83 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Yâsîn (1).
2— Hikmetli Kur’ân’ın hak

kı için.
3— Muhakkak ki sen (ey 

Habibim), gönderilen pey
gamberlerdensin.

4— Doğru bir yol üzerinde
sin.

5— (Kur’ân), güçlü, esirge
yici Allah’ın indirdiği (bir ki
tabadır.

6— Sen, babaları uyarılma
mış bir kavmi uyarasın diye 
gönderildin. Onlar, (bir şey
den haberi olmayan) gaafil- 
lerdir.

7— And olsun! Onların ço
ğunun üzerine azap hak ol
muştur. Artık onlar iman et
mezler.

8— Çünkü biz, onların bo
yunlarına kelepçeler geçirmi
şiz, bunlar çenelerine kadar 
dayanmıştır da başları yukarı
ya kalkıktır. (Bu, onların ima
na gelmeyeceklerinin temsi
lidir).

9— Hem önlerinden bir sed 
ve arkalarından bir sed çekmi
şiz, onları sarmışızdır. Artık 
onlar görmezler. (Bu da iman 
yolunun onlara kapandığına 
ikinci bir temsildir).

10— Ve kendilerini uyarsan
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da, uyarmasan da onlarca hep birdir; iman etmezler.
11— Sen ancak Kur’ân’a uyan ve görmeden Rahmân’- 

dan (Allah’dan) korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu hem 
bir mağfiretle, hem de cömertçe verilecek bir mükâfatla 
müjdele.

12— Gerçekten ölüleri biz, ancak biz diriltiriz. (Ahire- 
te) gönderdikleri amellerini ve bıraktıkları eserleri biz ya
zarız. Zaten biz, her şeyi açık bir kütükte (Levh-i Mah- 
fûz’da), zabdetmişizdir.

(1) Bu lâfız müteşâbihtir. Mânâsım yalnız Allah bilir.
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13— Onlara, o şehir halkının (Antakyalıların) halini mi
sal getir. Hani oraya (İsa’nın gönderdiği) elçiler gelmişti.

14— Hani onlara iki elçi göndermiştik de ikisini de ya
lanlamışlardı. Bunun üzerine biz de bir üçüncü ile (onla
rı) takviye etmiştik. (Bu üç zat Antakyalılara), “Gerçek
ten biz, size gönderilmiş elçileriz!” demişlerdi.

15— Onlar, ‘ ‘Siz, bizim gibi insandan başka (şahıslar) 
değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz, sırf ya
lan söylüyorsunuz.”  dediler.

16— Elçiler, “ Rabbimiz biliyor ki, biz gerçekten size 
gönderilmiş elçileriz.

17— Bize düşen, ancak 
açık bir tebliğdir.”  dediler.

18—  Onlar, ‘ ‘Biz, hakikaten 
sizin sebebinizle uğursuzlan- 
dık. (Yağmurumuz kesildi). 
Yemin olsun! Eğer vaz geç
mezseniz, sizi mutlaka taşlar
la tepeleriz ve mutlaka bizden 
size acıklı bir azap dokunur.”  
dediler.

19— Elçiler, "Uğursuzluğu
nuz sizinle beraberdir. Nasihat 
edilseniz de (küfrünüzden vaz 
geçmeyeceksiniz) öyle mi? 
Doğrusu siz, haddi aşmış bir 
kavimsiniz.”  dediler.

20— O esnada, şehrin tâ 
öbür ucundan bir adam koşa
rak geldi (2). Ve; ‘ ‘Ey kav- 
mim! Uyun bu gönderilmiş (el
çilere.

21— Uyun sizden hiçbir 
ücret istemeyen bu zatlara! 
Onlar, hidâyete ermişlerdir.

22— Hem ben, beni yara
tana niye kulluk etmeyeyim. 
Hepiniz ancak O na döndürü
leceksiniz.

23— Hiç ben O'ndan baş
ka tanrılar tanır mıyım? Eğer o 
Rahmân bana bir zarar ver
mek istese, onların şefaati ba
na hiçbir fayda vermez. Onlar 
beni kurtaramazlar.

24— Şüphesiz o takdirde 
ben, açık bir sapıklık içinde 
olurum.

25— Haberiniz olsun. Ben 
Rabbinize iman ettim. Gelin 
beni dinleyin.”  dedi. (Onu he
men taşlarla öldürdüler ve 
ölürken kendisine).

26— ‘ ‘Gir cennete!” denil
di. O, "Keşke kavmim bilseler
di!..

27— (Evet) Rabbimin beni 
bağışladığını ve beni ikram gö
renlerden yaptığını bilseler
di!..”  dedi. 2

(2) Bu zat, Habib Neccâr idi ve 
iman etmiş bulunuyordu.
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28— Onun (Habi- 
b-i Neccâr’ ın) ar
kasından ise kav- 
minin üzerine (he
lak için) gökten 
hiçbir ordu indir
medik. (Bir kimse
yi helâk için) indi
recek de değildik.

29— (Onların cezası) an
cak bir nâradan ibaret oldu.
(Cebrâil’in bir nârası ile) he
men sönüverdiler.

30— Yazıklar olsun o kulla
ra ki, ne zaman kendilerine bir 
peygamber gelse, muhakkak 
onunla alay ediyorlardı.

31— Görmediler mi ki, biz 
onlardan önce nice kuşaklar 
helâk etmişiz. Hiçbiri dönüp 
onlara gelmiyor?

32— Ve muhakkak hepsi 
toplanıp huzurumuza getirile
ceklerdir.

33— Onlara, ölü yer de bir 
alâmettir. Biz, onu dirilttik de 
ondan taneler çıkardık. Ondan 
yeyip duruyorlar.

34— Orada hurmalıklardan, 
üzümlerden bağlar yaptık, iç
lerinden kaynaklar fışkırttık.

35— Bunu, her birinin 
mahsûlünden ve kendi elleri
nin yetiştirdiklerinden (3) ye- rırız. Bir de bakarlar ki, karanlıklar içinde kalmışlar.
sinler diye yaptık. Hâlâ şükret- 38— Güneş de kendine mahsus bir mihver etrafında 
meyecekler mi? akıp gidiyor. Bu, güçlü ve herşeyi bilen Allah’ın takdiridir.

36— Yerin bitirdiği mahsûl- 39— Ay’a da menziller takdir ettik. Nihayet (son men
lerden, kendilerinden ve daha ziline) döner, eski hurma salkımı gibi eğri olur! 
bilmedikleri şeylerden çiftler ..........................................
yaratan (Allah) her kusurdan 4 0 _  Ne Suneşın ay a yetişmesi yaraşır, ne de gece 
münezzehtir. gündüzü geçer. Her biri bir felekte yüzerler.

37 Onlara, gece de bir (3) Bu âyete, "Onu kendi elleri yetiştirmemiştir.” şeklinde mânâ ve- 
delildir. Ondan gündüzü Siyi- renler de olmuştur.
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41— Onlara (kudretimizi gösteren) bir alâmet de, zür- 
riyetlerini o dolu gemide (Nûh’un gemisi gibi) taşımamız;

42— Ve kendilerine bunun gibi, binecek şeyleri yarat- 
mamızdır.

43— Dilersek onları (denizde) boğarız da, o vakit ken
dilerine ne bir imdat dileyici vardır, ne de kurtarılırlar.

44— Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana ka
dar daha yaşatmak için (kurtarılmış) olur.

45— Onlara, “ Önünüzdekinden (âhiretten) ve arkanız- 
dakinden (dünya felâketinden) korkun ki, esingenesiniz!”

denildiği zaman (yüz çevirdi
ler).

46— Onlara Rablerinin 
âyetlerinden hiçbir âyet gelmi
yordu ki, ondan yüz çevirme
sinler.

47— Onlara, “ Allah’ın size 
verdiği rızıklardan hayra sade
din.”  denildiği vakit küfreden
ler, imana gelenlere, “ Dilemiş 
olsa, Allah'ın doyuracağı bir 
kimseyi biz mi doyuracağız? 
Siz ancak açık bir şaşkınlık 
içindesiniz.”  dediler.

48— Bir de, “ Eğer doğru 
söyleyenlerden iseniz, bu va’d 
ne zaman?” diyorlar.

49— Onların beklediği sa
dece bir nâradır. (Birinci Sûr!) 
onlar çekişip dururlarken ken
dilerini yakalayıverir.

50— O zaman bir vasiyyet 
bile yapamazlar, ailelerine de 
dönemezler.

51— Sûr a (ikinci defa)
üfürülür. Bir de bakarsın ki, 
kabirlerinden kalkmışlar. Rab- 
lerine akın ediyorlar.

52— “ Eyvah başımıza ge
lenler! Kim kaldırdı bizi uyudu
ğumuz yerden? İşte Allah’ın 
va’d buyurduğu bu imiş!.. O 
peygamberler doğru söyle
miş!..”  derler.

53— Sadece__bir nâradan 
başkası değil!.. (Üçüncü Sûr!) 
bakarsın hepsi huzurumuza 
gelmişlerdir!..

54— Artık bugün hiçbir 
kimseye zerre kadar haksızlık 
edilmez. Sadece yaptıklarınızın 
cezasını çekersiniz.
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55— Şüphesiz ki cennetlik
ler, bugün pek güzel bir eğlen
ce içinde zevk etmektedirler.

56— Kendileri ve zevceleri, 
gölgelerdedirler. Tahtların üze
rine yaslanmışlardır.

57— Onlar için orada mey
ve var. Hem orada ne isterler
se hepsi var.

58— Esirgeyen Rabdan bir 
de "Selâm” vardır.

59— (Buyurur ki:) "Ayrılın 
bugün ey mücrimler!

60— Ey Adem oğullan, Ben 
size “ Şeytana kulluk etmeyin. 
Çünkü o, size açık bir düş
mandır.

61— Bana kulluk edin. 
Doğru yol budur” , demedim 
mi?

62— Böyle iken, yemin ol
sun ki o, sizin içinizden birçok 
kimseleri saptırdı. O vakit siz 
akıl kullanır olmadınız mı?

63— işte va'd oluna geldi
ğiniz cehennem budur!

64— Küfrünüz sebebiyle, 
bugün oraya girip dağlanın.

65— O gün onların ağızları 
üzerine mühür basarız. Ne ka
zanıyor idiyseler elleri söyler 
ve ayakları şahidlik eder.

66— Eğer dileseydik, onla
rın gözlerini üzerinden silme 
kör ederdik de yola dökülür 
kalırlardı. Fakat nereden göre
cekler!..

dik (domuz veya maymuna çevirirdik) de, ne ileri gide
bilirler, ne geri dönebilirlerdi.

68— Bununla beraber, biz kimin ömrünü uzatırsak, ya
ratılışta onu tersine çeviririz (genç iken ihtiyar olur). Akıl 
etmiyorlar mı?

69— Biz ona (Muhammed’e) şiir öğretmedik. Bu ona 
yaraşmaz da. Onun getirdiği sâde bir zikir ve parlak bir 
Kur’ân’dır.

67— Yine dileseydik, kılık
larını oldukları yerde değiştirir-

70— Diriyi uyarmak, nankörlere de azap hak olmak 
için...
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71— Şunu da görmediler mi ki, biz onlar için kudreti
mizin meydana getirdiklerinden birtakım davarlar yaratmı
şız da, onlara sahip bulunuyorlar.

72— Ve onları kendilerine râm etmişizdir. Onların bazı
sını binek olarak kullanırlar, bazısını da besin olarak yer
ler.

73— Bunlarda kendileri için daha birçok menfaatler ve 
türlü içecekler (sütler) vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

74— Tuttular Allah’dan başka birtakım ilâhlar edindi

ler. Umuyorlar ki, (onlar tara
fından) yardım olunacaklar.

75— Putların, onlara yardı
ma güçleri yetmez. Kendileri 
ise, o putlar için hazırlanmış 
askerlerdir.

76— Şu hâlde onların lâkır
dıları seni üzmesin. Şüphesiz, 
biz onların neler gizlemekte ol
duklarını, neler açıklayıp dur
duklarını biliyoruz.

77— insan görmedi mi ki, 
biz kendisini bir nutfeden ya
rattık. Şimdi açıkça bir düş
man kesiliverdi.

78— Yaratılışını unuttu da 
bize bir de misal getirdi, ‘ ‘Bu 
kemikler çürümüşken onları 
kim diriltir?” dedi.

79— De ki: “ Onları ilk defa 
yaratan diriltir ve O, her çeşit 
yaratmayı bilir.

80— O (Allah) ki, size yeşil 
ağaçtan ateş yaptı da, şimdi 
siz ondan yakıp duruyorsu
nuz.

81— Bu gökleri ve yeri ya
ratan, onların mislini yaratma
ya kaadir değil midir? Elbette 
(kaadirdir). Hem O, her şeyi 
yaratandır; her şeyi bilendir.

82— Onun işi, bir şeyin ol
masını dilediği vakit, ona sade
ce “ Ol!”  demektir, o da olu
verir.

83— O halde her şeyin 
mülkiyet ve tasarrufu yed-i 
kudretinde olan (Allah), (nok
sanlıktan) münezzehdir. Siz 
ancak O’na döndürüleceksi
niz.
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(Sûre: 37)

ES-SÂFFAT SÛRESİ
Mekke devrinde inmiştir. 182 

âyettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’

ın adı ile.
1 —Andolsun.osaf bağlayıpdu- 

ranlara (meleklere),
2— O (bulutları) sevk ve idare 

edenlere;
3— Zikir (Kur’ân) okuyanlara,
4— Şüphesiz ki .sizin ilâhınız bir

dir.
5— 0, göklerleyerin vearaların- 

dakilerin Rabbidir. Doğuların da 
Rabbidir.

6— Biz, dünya semasını yıldız
lar ziynetiyle süsledik.

7— Hem onu her âsi şeytandan 
koruduk.

8— O şeytanlar, yüce dîvanı 
(melekler dîvanını) dinleyemezler; 
her taraftan atışa tutulurlar.

9— Bu, onları kovmak içindir. 
Hem onlara devamlı bir azap var

dır.
10— Ancak bir 

kelimeyi kapan müs
tesna. Onu da delip 
geçen bir göktaşı 
kovalar.

11— Şimdi sor 
onlara (Mekkelile- 
re). Yaratılışça ken
dileri mi daha kuv
vetli, yoksa bizim 
yarattıklarımız mı? 
Biz kendilerini ya
pışkan bir çamur
dan yarattık.

12— Doğrusu 
(Allah’ın kudre

tini ve öldükten sonra dirilecek
lerini inkâr etmelerine) sen şaş
tın. Onlar İse seninle (ve taaccüb 
edişinle) alay ediyorlar.

13— Kendilerine (Kur’anla) 
öğüt verildiği vakit, nasihat kabul 
etmiyorlar.

14—  Bir mûcize gördükleri vakit 
de eğlenceye alıyorlar.

15— “ Bu, açıkbirsihirden baş
ka bir şey değil!

16— Biz, öldüğümüz ve toprak
tan bir yığın kemik olduğumuz va
kit mi? Biz mi diriltilecekmişiz?

17— Evvelki atalarımız da mı?
dediler.

18— Deki, “ Evet! Hem hepiniz

zelil ve hakîr olarak (diriltileceksiniz).
19— O, bir nâradan ibarettir. Bir de bakarsın gözleri açılıver- 

miş.
20— Ve, “ Eyvah başımıza gelenlere! Bu, kıyamet günüdür “ der

ler.
2 1 — (Melekler);'' Evet bu, sizin yalan dediğiniz ayırt edilme gü

nüdür! (derler).
22— (Allah meleklere şöyle buyurur): “ O zulmedenleri, onla

ra eşlikedenleri, Allah’ı bırakıp taptıkları putları hep biraraya top
layın!

23— Toplayın da, onları cehennem yoluna götürün!
24— Ve kendilerini tutuklayın! Çünkü onlar sorguya çekilecek

lerdir!"
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25— (Melekler onlara), "Ne oldu size? Yardımlaşmı
yorsunuz!’ ’ (derler).

26— Hayır, bugün onlar teslim olmuşlardır.
27— Ve birbirlerine yönelmiş soruşurlar.
28— (Yardakçılar, öncülere), “Siz, bize sağdan gelir

diniz. (yemin ederek, hayırhâh bir surette gelirdiniz) der
ler.

29— Onlar da, “ Hayır! Bilâkis siz (Allah’a) iman etme
miştiniz!

30— Bizim sizin üzerinizde bir hükmümüz geçmezdi. 
Fakat siz azmış bir kavimdiniz.

31— Onun için Rabbimizin 
(azap) sözü hepimizin üzerine 
hak oldu. Herhalde (hepimiz) 
tadacağız!

32— Çünkü biz, sizi yoldan 
çıkardık. Gerçekten biz de az
gınlardık.’ ’ derler.

33— Muhakkak, hepsi o 
gün azapta ortaktırlar.

34— İşte biz, mücrimlere 
böyle yaparız.

35— Çünkü onlara, "Allah’- 
dan başka hiçbir ilâh yoktur.’ ’ 
denildiği vakit kibirlenirlerdi.

36— Ve, "Biz, bir mecnun 
şair için, ilâhlarımızı bırakır mı
yız?" derlerdi.

37— Hayır! O, hakkı getir
di ve bütün peygamberleri tas
dik etti.

38— Elbette siz o acıklı 
azabı tadacaksınız.

39— Ve (dünyada) yaptığı
nız amellerden başkasıyla ce
zalandırılmayacaksınız.

40— Ancak Allah’ın samimî 
kulları müstesnadır.

41— Bunlar için, (cennette) 
belli bir rızık vardır.

42— Türlü meyveler... Ve 
onlar hep ikram olunurlar.

43— Naîm cennetlerinde,
44— Karşılıklı tahtlar üzerin

de.
45— Menba şarabından bir 

kadeh ile başlarında dolaşılır.
46— Bembeyazdır, içenle

re lezzet verir.
47— O şarabda başı ser

semleten birşey yoktur; ondan 
sarhoş da olmazlar.

48— Yanlarında iri gözlü, 
bakışlarını kocalarına tahsis 
etmiş huriler!..

49— Sanki saklanmış yu
murtalar gibidir.

50— Derken birbirlerine dö
nerek (dünyada geçirdikleri
ni) soruştururlar.

51— İçlerinden bir sözcü 
şöyle der: “ Benim bir dostum 
vardı.



449 Es-Sâffat Sûresi Cüz: 23, Sûre: 37

52— Bana derdi ki: “ Sen ha
kikaten inananlardan mısın?

53— Biz öldüğümüz ve toprak
la bir yığın kemik olduğumuz va
kit, gerçekten biz cezalanacak 
mıyız?’ ’ .

54— (Yine o sözcü, arkadaş
larına cehennemde o dostunu 
göstermek için), “ Siz (onun ha
line) muttali misiniz?” der.

55— Derken kendisi bakmış; 
onu cehennemin ortasında gör
müştür.

56—  (Ona şöyle)der: “ Vallahi, 
sen az daha beni de helak ede
cektin!

57— Eğer Rabbimin nimeti ol
masaydı, ben de burada hazır 
edilmişlerden olacaktım!",

58, 59— Biz, ilk ölümümüzden 
başka bir defa daha ölmeyecek, 
biz, azap da görmeyecek değil 
m iy m işiz?

60— işte bu, hiç şüphe yok ki, 
büyük kurtuluşun tâ kendisidir.

61— Çalışanlar, böyle bir mu- 
rad için) çalışsınlar.

62— Konukluk için bu mu da
ha hayırlı, yoksa (cehennemde
ki) zakkûm ağacı mı?

63— Biz onu zalimler için bir 
fitne yapmışızdır. (Çünkü, “Ağaç 
yanar, cehennemde nasıl biter” 
demişlerdi).

64— O, bir ağaçtır ki cehenne
min dibinde çıkar.

65— Tomurcukları, şeytanların 
başları gibidir.

66— Muhakkak onlar bundan 
yiyecekler de karınlarını bundan 
dolduracaklar!

71— Yemin olsun! Onlardan önce geçen (ümmet) çoğu da
lâlette idi.

67— Sonra üzerine onlar için 
kaynar su ile karıştırılmış bir içki 
vardır.

68— Sonra da dönecekleri 
yer, şüphesiz yine cehennemdir.

72— Ve yemin olsun! Biz onlara, uyarıcı peygamberler de 
gönderdik.

73— Şimdi bak, o uyarılanların akıbeti nice oldu!
74— Ancak Allah’ın samimî kulları müstesna. (Onlar emre 

uydular).
69— Çünkü onlar, babalarını 

sapık buldular da,
70— Kendileri de onların izleri 

üzerinde koşuyorlardı.

75— Yemin olsun! Nûh bize niyaz etmişti. Biz de hakikat ne 
güzel icabetciyizL (Kavmlne beddua etti, biz de duasını ka
bul ile onları tufanda boğduk).

76— Biz, hem onu, hem ehlini o büyük belâdan kurtardık.
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sunuz?

87— Alemlerin Rabbine zannı- 
nız nedir?”  demişti.

88— Derken yıldızlara bir ba
kış baktı da,

89— "Ben hastayım!”  dedi.

90— O vakit hemen arkalarını 
dönüp başından savuştular.

91— Derken, bir kurnazlıkla 
onların ilâhlarına (putlarına) vara
rak (alay yoluyla), “(Bunları) ye
mez misiniz?

92— Ne oldu size, niye konuş
muyorsunuz?”  dedi.

93— Gizlice onlara (vardı) sağ 
eliyle kuvvetli bir darbe İndirdi.

94— Bunun üzerine kavmi ko
şarak ona geldiler. (Ve, “ Biz 
bunlara tapıyoruz, sen kırıyor
sun ha!" dediler.)

95— ibrâhlm, “ Siz, kendi 
yonttuğunuz şeylere mİ tapıyor
sunuz!

96— Halbuki sizi de, yaptıkla
rınızı da Allah yaratmıştır” dedi.

97— Onlar, “ İbrâhim için bir 
bina yapın da, onu ateşe atın!”  
dediler.

98— Böylece ona bir tuzak 
kurmak istediler. Biz kendilerini 
daha sefil vaziyete düşürdük.

99— Bir de ibrâhim. "Ben 
Rabbime gidiyorum. O bana yo
lunu gösterecektir.

100— Ey Rabbim! Bana iyiler
den bir çocuk ihsân buyur!”  de-

77-
78- 

raktık
79-
80- 
81- 
82-
83-
84-
85-
86 -

Hem zürriyetini, bâkî kalanların tâ kendileri yaptık. 
Nûh için, sonradan gelenler arasında (iyi bir nam) bı-

■ Alemler içinde Nûh'a selâm olsun!
■ Biz, iyilik edenlere böyle mükâfat veririz.
■ Çünkü o, bizim mü’min kullarımızdan idi.
■ Sonunda, diğerlerini suda boğduk.
■ Şüphesiz ibrâhim de, onun yolunda olanlardandı.
■ Çünkü Rabbine hulâs-u kalble gelmişti.
■ O vakit babasına ve kavmine: "Siz nelere tapıyorsunuz?
■ Yalancılık etmek için mi Allah’dan başka ilâhlar istiyor

du
101— Biz de ona uysal bir 

oğul müjdeledik.

102— Vaktâ ki, yanında koş
mak çağına erişti. ibrâhlm, “ Yav
rucuğum! Ben, rüyamda seni ke
siyorum görüyorum. Artık bak, 
sen ne diyeceksin?”  dedi. Ço
cuk, “ Babacığım! Şen ne emro- 
lundunsa onu yap. inşaallah be
ni sabredenlerden bulacaksın.” 
dedi.
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103— Vaktâ ki, böyjece iki
si de teslim oldular ve İbrâhim 
çocuğu şakağı üstü yıktı.

104— Biz de ona nida et
tik: “ Ey İbrâhim!

105— Gerçekten rüyanı 
tasdik ettin. Şüphesiz iyi iş ya
panları biz böyle mükâfatlan
dırırız!” .

106— Muhakkak ki bu, 
açık bir imtihandı.

107— Ve (oğlunun yerine)
ona büyük bir kurbanlık fidye 
verdik.

108— Ona sonradan ge
lenler arasında iyi bir nam bı
raktık.

109— İbrâhim’e selâm ol
sun!..

110— Biz iyilik edenlere, 
böyle mükâfat veririz.

111— Çünkü o, bizim mü’- 
min kullarımızdan idi.

112— Bir de ona sâlihler- 
den bir peygamber olmak 
üzere ishak’ı müjdeledik.

113— Ve hem ibrâhim'e, 
hem İshak’a bereketler verdik. 
Her ikisinin soyundan iyi de 
var, kendine açıkça zulmede
ni de var.

114— And olsun! Biz, Mû- 
sa İle Hârun’a da ihsanda bu
lunduk.

115— Ve hem kendilerini, 
hem kavimlerini o büyük felâ
ketten (Fir’avn’a köle olmak
tan) kurtardık.

116— Onlara yardım ettik. 
Bu suretle galip gelenler onlar 
oldu.

117— İkisine de o açıklayan 
kitabı (Tevrat’ı) verdik.

118— Kendilerini doğru yo
la ilettik.

119— Sonradan gelenler 
içinde onlara da (iyi bir nam) 
bıraktık.

120— Mûsa İle Hârun'a selâm olsun!
121— Biz, iyilik edenlere böyle mükâfat veririz.
122— Çünkü onlar, bizim mü’min kullarımızdandı.
123— Hakikat, ilyas da peygamberlerden idi.
124— Hatırla kİ, kavmine “ Siz (Allah’dan) korkmaz mı

sınız?
125— O en güzel yaradanı bırakıp da Ba l (denilen pu

ta) mı tapıyorsunuz?
126— Allah, sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da 

Rabbidir!”  demişti.
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127— Fakat onlar (İlyas’ı) yalanladılar. Bundan dolayı on
lar, (cehenneme) ihzarlı olarak getirilenlerdendir.

128— Ancak Allah’ın ihlâsıı Kılınmış kulları müstesnadır.
129— Biz ona da, sonradan gelenler içinde (iyi bir nam) bı

raktık.
130— İlyas’a selâm olsun.
131— Biz, iyilik edenlere böyle mükâfat veririz.
132— Çünkü o, bizim mü’min kullarımızdandı.
133— Şüphesiz, Lût da peygamberlerdendi.
134— Hani onu ve ehlini toptan kurtarmıştık!
135— Yalnız bir kocakarı (Lııt’un karısı, azapta) kalanlar a- 

rasındaydı.

136— Sonra diğerlerini helâk 
ettik.

137, 138— Ve siz elbette, 
sabah-akşam onların yurdlarına, 
uğrayıp duruyorsunuz. Hiç akıl 
edip düşünmüyor musunuz?

139— Gerçekten Yunus da 
peygamberlerdendi.

140— Hani (kavmine va’d et
tiği azap gelmeyince) yüklü ge
miye kaçmıştı.

141— (Gemi durdu. O zama
nın inancına göre buna sebep, 
gemide bir kaçak kölenin bulun
ması idi. Kaçağı bulmak için 
aralarında kur’a çektiler. Gemi
cilerle) kur’a çektiler de kaybe
denlerden oldu. (Onu denize at
tılar).

142— Derken kendisini balık 
yuttu. O kendi kendini kınamak
ta idi.

143— Eğer çok teşbih eden
lerden olmasaydı,

144— Balığın karnında mu
hakkak insanların dirilecekleri gü
ne kadar kalacaktı.

145— Biz onu hemen sahile 
attık; o hasta hal- j, 
deydi.

146— Ve üzerine 
kabak cinsinden bir 
ağaç bitirdik.

147— Biz onu 
(bundan sonra Mu
sul’daki Nineva 
şehrinde) yüz bin 
kişiye hatta daha zi
yadesine peygam
ber gönderdik.

148— Nihayet 
(va’d edilen azap 
gelince) ona iman 
ettiler. Biz de onları 
bir zamana kadar geçindirdik.

149— Şimdi (o Mekkeiilere) 
sor bakalım: Kızlar Rabbinin de, 
oğullar onlann öyle mi?

150— Yoksa biz, melekleri di
şi yaratmışız da onlar şâhid mi 
bulunuyorlarmış?

151— Beri bak! Hiç şüphesiz 
onlar bühtan uydurarak;

152— “ Allah doğurdu." der
ler ve hiç şüphesiz onlar yalan
cıdırlar.

153— Allah, kızları oğullara 
tercih mi etmiş?
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154— Ne oldu size? Nasıl (böy
le fasid) hüküm veriyorsunuz?

155— Hiç de mi düşünmüyorsu
nuz?

156— Yoksa, sizin açık bir hüc
cetiniz mi var?

157— O halde, doğru söyleyen- 
lerdenseniz, getirin kitabınızı!

158— (Müşrikler) bir de Allah ile 
cinler (melekler) (1) arasında soy 
uyduruyorlar. Yemin olsun! Cinler 
bilirler ki, bunu söyleyenler mutla
ka cehennemde hazır edilecekler
dir.

159— Allah, onların isnad ettik
leri şeylerden münezzehtir.

160— Lâkin Allah’ın samimî kul
ları müstesnadır (bunlar gibi değil).

161— Çünkü siz ve taptıklarınız 
(putlar),

162— Onun aleyhine (kimseyi) 
fitneye sevk edemezsiniz.

163— Meğer ki o, (Allah’ın il
minde) cehenneme girecek kimse 
olsun.

164— (Cebrail, Peygamberimi
ze), “ Bizden herkes için belli bir 
makam vardır.

165— Ve biz, evet gerçekten biz, 
saf bağlayanlarız.

166— Ve biz, evet gerçekten biz, 
teşbih edenleriz.’ ’ (demiştir)

167— Doğrusu (Mekke müşrik
leri) diyorlardı ki:

168— "Eğer elimizde evvelkile
rin kitaplarından bir kitap olsaydı,

169— Biz, mutlaka Allah’ın sa
mimî kullarından olurduk!”

170— Fakat şimdi ona küfretti
ler. Ama ilerde bilecekler.

171— Yemin olsun ki, peygam
ber olarak gönderdiğimiz kullarımız 
hakkında şu sözümüz geçmiştir:

172— “ Muhakkak onlar mensûr 
(ve galip) olacakların tâ kendileri
dir!

173— Ve şüphesiz bizim asker
lerimiz galip geleceklerin tâ kendi
leridir!”

174— Onun için bir zamana ka
dar onlardan yüz çevir.

175— (Azap başlarına geldiği 
vakit) onlara bak, onlar ilerde gö
recekler.

176— Şimdi acele azabımızı mı 
istiyorlar?
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177— Ama onların sahasına indiği vakit, ne fenadır o uyarılan
ların sabahı!..

178— Yine sen onlardan bir zamana kadar yüz çevir de:
179— Gör (onları!). Onlar ilerde görecekler!..
180— İzzet sahibi Rabbin, onların vasfettiklerinden münezzeh

tir.
181— Ve peygamberlere selâm olsun.
182— Alemlerin Rabbi olan Allah’a da hamd olsun!
(1) Bu âyet-i kerimede meleklerden “Ecinne” diye bahsedilmesi, göz

le görülmemelerinden ileri gelmektedir. Yoksa cin ile melek mahiyet
leri itibariyle birbirinden ayrıdır. Melekler nûrânî bir cism-i lâtiftir 
Cinler ise ateşten yaratılmış bir cism-i lâtiftirler.
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(Sûre: 38) 

SÂD SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir. 88 âyettir.

linçe) çağrıştılar; ama (o vakit)
kurtuluş zamanı değildi.

4— içlerinde kendilerine uya
rıcı geldiğinde o kâfirler şaştılar 
da, “ Bu bir sihirbazdır, bir yalan
cıdır.

5— İlâhları tek bir ilâh mı yap
mış? Hakikat bu, şaşılacak bir 
şey!’ ’ dediler.

6— (Kureyş’in) ileri gelenleri 
ortaya atılarak, "Yürüyün ve ilâh
larınıza (tapınmakta) sabredin. 
Cidden (sizden) arzu olunan 
budur’ ’ deyip kalkıp gittiler.

7— “ Biz bunu başka dinde 
işitmedik. Bu bir uydurmadan 
başka bir şey değildir.

8— Kur’ân, aramızdan ona mı 
indirilmiş?’ ’ dediler. Doğrusu on
lar, benim zikrimden şüphe için
dedirler. Doğrusu onlar, benim 
azâbımı henüz tatmadılar!..

9— Yoksa, sana onu veren 
güçlü, cömert Rabbinin rahmet 
hâzineleri onların yanında mı?

10— Yoksa, göklerle yerin ve 
aralarındakilerin mülkü onların 
mı? Öyle ise, hemen çıkmanın 
çaresini arayarak, göğe çıksınlar.

11— Onlar muhtelif hiziblerin 
döküntüsü bozuk bir ordudur ki, 
işte şurada bozguna uğratılmış 
(larîdır.

12— Onlardan önce Nûh kav- 
mi ile Ad ve kazıklı Fir’avn (2).

13— Semûd, Lût kavmi ve 
Eykeliler yalanlamışlardı, işte hi- 
zibler bunlardı.

14— O kavimlerin hepsi, pey
gamberleri yalanladılar da azabım 
onlara hak oldu.

15— Bunlar (Mekke kâfirleri) 
dahi ancak bir tek nâraya (kıya
metteki Sûrun üfürülüşüne) ba
kıyorlar. Ama, onu geri çevirmek 
yok.

16— Birde, “ EyRabbimiz! Bi
zim pusulamızı (hesap defterimi
zi), hesap gününden önce ver!” 
dediler.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Sâd (1). Şerefle dolu Kur'ân'a yemin olsun ki (mesele 
kâfirlerin dediği gibi değildir).

2— Doğrusu o küfredenler, bir onur ve ayrılık içindedirler.
3— Biz, onlardan önce nice kuşaklar helâk ettik. (Azap ge-

(1) Müteşâbih olup, mânâsını yal
nız Allah bilir.

(2) Fir’avn'm bu sıfatı atmasının 
sebebi, o, yere dört kazık çaktırır ve 
hışmına uğrayan kimseyi, kolların
dan ve bacaklarından bunlara bağ
latarak işkence yaparmış.
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17— Şimdi sen onların dedikle
rine sabret de kuvvetli kulumuz Dâ- 
vud’u hatırla. Çünkü o, daima Al
lah a yönelen (bir peygamberJdi.

18— Gerçekten biz, dağları onun 
emrine vermiştik. Akşamleyin ve 
kuşlûk vakti onunla beraber teşbih 
ederlerdi.

19— Kuşları da toplu olarak 
onun emrine vermiştik. Her biri Al
lah'a yöneliyordu.

20— Biz onun saltanatını kuvvet
lendirmiştik. Kendisine hikmeti 
(peygamberliği) ve fasl-ı hitab ver
miştik.

21— Bir de dâvâcı kıssası geldi 
mi sana? Hani duvardan tırmanıp 
mescide girmişlerdi. (Çünkü Dâvud 
(a.s.) namaz kıldığı için içeriye ka
bul edilmemişlerdi).

22— O vakit Dâvud'un yanına 
girdilerde, onlardan ürktü, “ Kork
ma, (biz) iki dâvâcıyız. Birimiz diğeri

aleyhine tecavüz etti. 
Şimdi sen aramızda 
adaletle hüküm ver. 
Aşırı gitme. Bizi doğ
ru yolun ortasına çı
kar." dediler.

23— (Biri), “ Şu
benim kardeşimdir. 
Onun doksan dokuz 
koyunu var, benimse 
bir tek dişi koyunum 
var. Böyle iken onu 
da bana ver dedi ve 
beni söz söylemekte 
yendi.” dedi (3).

24— (Dâvud) de
di: “ Yeminolsunki.osenindişi ko- 
yununu kendi koyunlarına katmak 
istemekle sana zulmetmiştir. Haki
katen ortaklardan birçoğu birbirle
rine haksızlık eder, yalnız iman edip 
yararlı işler yapanlar müstesna. 
Ama onlar da pek azdır! ’ ’ . Dâvud 
kendisini imtihan ettiğimizi san
mıştı. Hemen Rabbine istiğfar e- 
dip eğilerek yere kapandı (4) ve 
tevbeile Allah’a yöneldi.

25— Biz de onu bağışladık. Ger
çekten onun, bizim nezdimizde bir 
yakınlığı ve güzel akıbeti vardır.

26— Ey Dâvud! Biz seni yer yü- 
zündehalife yaptık. Ohaldeinsan- 
lar arasında adaletle hüküm et. 
Hevaya uyma ki, seni Allah yolun

dan saptırmasın. Çünkü Allah yolundan sapanlar, hesap gününü 
unuttukları cihetle, kendilerine pek şiddetli bir azap vardır.

[3] Tam am en  uydurm a bulunan bir söylentiye göre, gûya Hz. Dâ
vud'un doksandokuz karısı varm ış. B ir adam ın da tek k an sı bulunu
yorm uş. Dâvud (a.s.) gûya bu adam ın kansını beğenm iş imiş ve onu  
h arb e gönderip ölümüne sebep olm uş da k ansı ile evlenm iş imiş! Ule
m â, p eygam berlerin  “ İsm et” sıfatın a te rs  düşen bu gibi u yd u rm alan  
kabul etm em işlerd ir. Evet, Dâvud aleyhisselâm ı im tihan için  iki m e
lek, insan  sû retin e girip gelm işlerdir, im tihanın hakiki sebebi neydi?  
Bunu A llah bilir. Hz. Ali (r.a.) “ Kim Dâvud (a.s.) aleyhine m asalcd a-  
n n  uydurduğu sözü söylerse ona yüz altm ış değnek vururum . Peygam 
b e rle re  iftira  atm anın  şerT  cezası b u d u r” dem iştir.

(4) Dikkat! S ecde âyetidir.
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27— Biz, o gök ile yeri ve aralarındakileri boşuna yaratmadık. 
Bu, küfredenlerin zannıdır. Bu yüzden küfredenlerin vay ateşten 
başına geleceklere!

28— Yoksa iman edip yararlı işler yapanları biz, o yerdeki küf
redenler (müşrikler) gibiyapar mıyız? Veyaotakvâsahiplerini 
kâfirler gibi yapar mıyız?

29— (Sana indirdiğimiz) bu Kur’ân, hayır ve bereketi çok bir 
kitaptır. Onu, sana, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret 
alsınlar diye indirdik.

30— Birde Dâvud 'a Süleyman ı ihsân ettik. (Süleyman) ne gü
zel kuldu. Çünkü o, daima Allah’a yönelikti.

31— Hani ona, öğleden sonra saf kan koşu atları, birer ayakla
rını kasmış olarakarzolunmuşlardı!

32— ‘ 'Gerçek ben, mal (yani at) 
sevgisine (sırf) Rabbimi zikretmek 
için düştüm" demişti. Nihayet (bu 
atlar) perdenin arkasına gizlen- 
miş(ler)di (5).

33—  "Onları banagetirin! "(de
di) ve bacaklarını, boyunlarını sil
meye başladı.

34— Yemin olsun! Biz Süley
man’ı imtihan ettik(6)veonun tah
tına bir ceset koyduk. Bir müddet 
sonra Süleyman rücu etti (tevbe 
ile Allah’a sığınıp tekrar tahtına 
döndü).

35— Dedi ki: "Ey Rabbim.beni 
bağışla ve bana öyle bir mülkver ki, 
benden sonra hiç kimsede bulun
masın. Muhakkak bütün dilekleri 
veren sensin!” .

36— Bunun üzerine rüzgârı 
onun emrine verdik! Onun emri ile 
istediği yere yumuşacık akar 
giderdi.

37— Şeytanları da onun emrine 
verdik. Kimisi bina ustası, kimisi de 
dalgıç idi.

38— Diğerleri de zincirlere vu
rulmuştu.

39— (Buyurduk ki): ’ Bu bizim 
ihsânımızdır. Artık dilediğine he
sapsız kerem et, dilersen verme!

40— Şüphesiz ki ona, bizim nez- 
dimizdebiryakınlık ve güzel bir akı
bet vardır".

41 — Kulumuz Eyyûb’ u da hatır
la! Hani Rabbinenidâetmişti: “ Ha
kikat bana şeytan güçlük ve elemle 
dokundu" (demişti).

42— (Kendisine), “ Ayağınla ye
re vur! işte bu, hem yıkanacak, hem 
de içecek serin (bir su!)” (dedik. 
Ondan yıkandı ve içti de hemen 
iyileşti.) 5 6

(5) Hz. Süleym an h arp  için  birçok  
a t b esliyord u. Dedi ki: “ B en  bunla
rı dünya için, nefsim in hazzı için  de
ğil, A llah 'ın  em rini yerin e  getirm ek  
ve onun dinini k uvvetlendirm ek a r 
zusu  ile sevdim ”  (An zikri Rabbi) 
kavl-i şerifin d en  m u râd  b ud ur. En  
d oğrusu nu  A llah  bilir.

(6) Süleym an aleyh isselâm ın  im
tihanı h u su sun da b irçok  riv a y e tle r  
v a rsa  da, K u r’ân-ı K erim ’in sa ra h a -  
tına uym adığından ah nm am ıştır.
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43— Tarafımızdan birrahmetve 
akıl sahipleri için bir ibret olmak 
üzere, Eyyûb’a bütün ailesini ve 
beraberlerinde daha bir mislini hi
be ettik.

44— Eline (yüz başaklı) bir de
met sap al da, onunla vur; yemini
ni bozma (dedik). Doğrusu biz, onu 
sabırlı bulduk. O ne güzel kuldu!.. 
O, gerçekten Allah’a yönelici idi... 
(7).

45— (Dinde) kuvvet ve görüş sa
hibi olan kullarımız ibrâhim’i, İs- 
hâk'ı ve Yakûb’u da an.

46— Çünkü biz, onları, âhiretdi- 
yârını anmaktan ibret olan temiz bir 
hasletle, hâlis (kullar) yaptık.

47— Gerçekten onlar, bizimka- 
tımızda seçilmiş hayırlı kimseler
dendi.

48— İsmâil'i, Elyesa’ı veZülkifl'i 
de hatırla! Bunların hepsi hayırlılar
dandı.

49— Bu, (onları güzel) bir an
madır. Elbette takvâ sahiplerinin 
dönüp varacağı yer elbette güzel 
(bir mevki)dir.

50— (Bu güzel yer), bütün ka
pıları kendilerine açık olduğu hal
de Adn cennetleridir.

51— Orada yaslanarak otura
caklar. Orada birçok yemişler ve

içecekler isteyecek
lerdir.

52— Yanlarında 
da gözlerini kocala
rından ayırmayan 
hep aynı yaşta (dil
berler) bulunmakta
dır.

53— işte hesap 
günü için, size va’d 
olunanlar bunlardır.

54— işte bu bizim 
rızkımız! Ona tüken
mek yoktur.

55—  Bu böyle! Az
gınlar için de cidden kötü bir dö
nüş yeri vardır.

56— Cehennem! Onlar buraya 
gireceklerdir. O ne kötü döşektir!..

57— işte bu azabı, (evet) onu tat
sınlar. Kaynar bir su ve bir irin!..

58— O azap şeklinden başkası 
da var. Çifte çifte acılar!..

59— (Cehennem’e girerken 
kendilerine şöyle denir): "İşte

şunlar, sizinle birlikte cehenneme giren bir güruh!.. (Elebaşları) 
onlara rahatlık yok. Onlar ateşe gireceklerdir!"

60— (Yardakçılar), "Hayır! Asıl size rahatlık yok! Bu azabı bi
zim başımıza siz getirdiniz. Bakın ne kötü karargâh" (derler).

61 —(Sözlerinedevamla); "Ey Rabbimiz! Bu azabı bizim başı
mıza kim getirdi ise, onun cehennemdeki azabını iki kat artır!' ’ der
ler.

(7) Hz. Eyyûb, b ir gün zevcesini hizm eti için  çağırd ığınd a onun ge
cikm esind en  dolayı üzülm üş ve h astalık tan  iyileştiğinde ona yüz so
p a  v u ra ca ğ ın a  d air yem in etm işti. Onun için  Cenâb-ı H ak “ Eline b ir 
d em et sa r' a l d a, onunla vur; yem inini b ozm a” , buyurdu.
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6 2 —  Bir de, “ Biz o kötülerden saydığımız birtakım 
adamları neye görmüyoruz?

6 3 —  Onları eğlenceye aldık. Yoksa gözlerimiz onlardan 
kaydı mı?” derler.

6 4 —  Hiç şüphesiz bu haktır. Cehennemliklerin birbiriyle 
çekişmesi, muhakkak olacaktır.

6 5 —  De ki: “ Ben ancak bir uyarıcıyım. O, her şeye gü
cü yeten Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur” .

66— O, göklerle yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. 
Güçlüdür, esirgeyicidir.

6 7 —  De ki: “ Bu (K u r ’â n )  büyük bir haberdir.

68— Siz ondan yüz çeviri
yorsunuz.

69— Yüce dîvan (m e le k le r  

Â d e m  h a k k ın d a ) münakaşa 
ederlerken benim hiçbir ilmim 
yoktu.

70— Ben, açık bir uyarıcı 
olduğum içindir ki, (o  ilim) ba
na vahy olunuyor” .

71—  0  vakit Rabbin, me
leklere şöyle demişti: “ Ben 
çamurdan bir insan yarataca
ğım.

72— Onu düzelttiğimde ru
humdan ona üfürdüm mü, he
men ona secdeye kapanın!” .

73— Bunun üzerine bütün 
melekler toptan secde ettiler.

74— Yalnız İblis müstesna. 
O kibirlendi ve kâfirlerden ol
du.

75— (A llah  T e â lâ ),  “ Yâ İb
lis! Benim kendi kudretimle 
yarattığıma secde etmene ne 
mâni oldu? Kibirlenmek mi is
tedin, yoksa yücelerden mi ol
dun?” dedi.

76— (İb lis ), “ Ben, ondan 
daha hayırlıyım. Beni ateşten 
yarattın, onu ise çamurdan 
yarattın.” dedi.

77— Allah Teâlâ, “ Öyle ise 
hemen çık oradan! Çünkü 
sen, artık taşlanmış (r a h m e 
tim den  u zak la ştır ılm ış ) sın.

78— Ve ceza gününe ka
dar lânetim senin üzerinde ol
sun!”  buyurdu.

79— İblis, “ Ey Rabbim! 
Öyle ise bana insanların diril- 
tilecekleri güne kadar mühlet 
ver.”  dedi.

80— Allah Teâlâ, “ İşte sen 
mühlet verilenlerdensin;

81— Malûm olan vaktin gü
nüne kadar,”  buyurdu.

82— iblis, “ O halde senin 
izzet ve kudretine yemin ede
rim ki, onlan toptan azdıraca
ğım!.

83— Yalnız içlerinden hâlis 
kulların müstesna!” dedi.
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84— Allah Teâlâ, “ işte hak! 
Ben hakkı söylerim.

85— Celâlime yemin ediyo
rum ki, cehennemi mutlaka 
senden ve onlar içinden sana 
uyanların hepsi ile tıka basa 
dolduracağım!” buyurdu.

8 6 —  De ki: ‘ Ben (teb liğ im e  
k a rş ı) sizden bir ücret istemi
yorum. Ve ben kendiliğimden 
teklif edenlerden de değilim.

87— O, bütün âlemlere sırf 
bir zikirdir.

88— Ve onun haberini bir 
zaman sonra, siz mutlaka bi
leceksiniz!” .

(Sûre: 39)

E Z - Z Ü M E R  S Û R E S İ

Üç âyet müstesna, Mekke 
devrinde inmiştir.

75 âyettir.

R a h m â n  v e  R ah im  o la n  

A lla h ’ın a d ı  ile

1— Bu kitabın indirilişi, güç
lü, hikmet sahibi Allah’dandır.

2— Hiç şüphe yok ki, biz 
sana bu kitabı hak ile indirdik. 
O halde sen de, hâlisâne Al
lah’a kulluk et. 3

3— Dikkat et! Hâlis din an
cak Allah’ındır. Onu bırakıp da 
başka veliler edinenler, ‘ ‘Biz 
onlara (p u t la ra ) ancak bizi Al
lah’a daha çok yaklaştırsınlar 
diye ibadet ediyoruz.” diyor
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lar. Şüphesiz Allah, onların ihtilâf ettikleri şeylerde hük
münü verecektir. Şüphesiz yalancı, kâfir bir kimseyi Al
lah doğru yola iletmez.

4— Allah bir çocuk edinmek isteseydi, elbette yarattık
larından dilediğini seçerdi. O, münezehtir. O, Allah dır ki 
birdir. Kahr (-u  g a le b e y )  e güçlüdür.

5— Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üze
rine sarıyor; gündüzü de gecenin üzerine sanyor. Güne
şi ve ay’ı emre amâde kılmıştır. Her biri muayyen bir vak
te kadar akıp gider. Bilmiş ol ki güçlü, esirgeyici O’dur.
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6— Sizi bir kişiden (Âdem’den) yarattı. Sonra ondan 
eşini (Havva’yı) yarattı. Sizin için davarlardan sekiz çift 
indirdi. Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içinde (ka
rın, rahim ve zar içinde) hilkatten hilkate yaratıp duru
yor. İşte Rabbiniz Allah (budur). Mülk O’nundur. O’ndan 
başka hiçbir ilâh yoktur. O halde siz (O’na ibadet etmek
ten) nasıl olup da döndürülüyorsunuz?

7— Eğer küfrederseniz, bilmiş olun ki Allah sizden müs
tağnidir. (Size muhtaç değildir). Ama kulları için küfre razı 
olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin hesabınıza ona razı olur.

Hiçbir günahkâr, başkasının 
vebalini taşımaz. Sonra dönü
şünüz Rabbinizedir. O da si
ze bütün yaptıklarınızı haber 
verir. Çünkü O, göğüsler için
de (gizli) olanı bilendir.

8— insana bir zarar dokun
duğu vakit, Rabbine (bütün 
varlığı ile) yönelerek dua eder. 
Sonra Allah kendi tarafından 
O’na bir nimet verdiği zaman, 
önceden Allah’a dua ettiği hali 
unutur da, Allah yolundan 
saptırmak için O’na ortaklar 
koşmaya başlar. De ki: “ Küf
rünle biraz zevklen bakalım! 
Muhakkak ki sen cehennem
liklerdensin!” .

9— Yoksa o gece saatlerin
de kalkıp secdeye kapanan, 
kıyamda duran, daima vazife
sini yapan, âhiretten sakınan 
ve Rabbinin rahmetini uman 
kimse, (âsi kâfir gibi) olur mu? 
De ki: “ Hiç bilenlerle bilme
yenler bir olur mu? Ancak akıl 
sahipleri (lâftan) anlar” .

10— (Habîbim! Tarafım
dan) de ki: “ Ey benim iman 
eden kullarım! Rabbinizden 
korkun! Bu dünyada iyi iş ya
panlara (âhirette) güzel bir 
mükâfat (cennet) vardır. Al
lah’ın yeryüzü geniştir. Ancak 
sabredenlere mükâfatları he
sapsız verilecektir” .
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11— De ki: “ Ben, Allah’a 
hâlisâne ibadet etmekle em ro
lündüm.

12— Hem Müslümanların 
ilki olayım diye de emrolun- 
dum” .

13— De ki: ‘Ben Rabbime 
isyan edersem, büyük bir gü
nün azabından korkarım’’.

14— De ki: “ Ben, dini bü
tün olarak Allah’a ibadet ede
rim.

15— Siz de O’ndan başka 
dilediklerinize tapın” . De ki: 
“ Asıl hüsrana düşenler, kıya
met günü kendilerine ve men
suplarına yazık edenlerdir". İyi 
bilin ki, açık ziyan işte budur!

16— Onlara üstlerinde ateş
ten tabakalar, altlarında (ateş
ten) tabakalar vardır. İşte Al
lah, böyle (bir azapla) kullarını 
korkutuyor. Ey kullanırı! Ohal- 
de benden korkun!

17— Putlara ibadet etmek
ten sakınıp da Allah’a yöne
lenlere geiince, onlara müjde 
vardır. Hemen kullarımı müj
dele!

18— O kullarım ki, sözü 
dinlerler. Sonra da onun en 
güzeline uyarlar. İşte Allah’ın 
hidâyet verdiği kimseler onlar- 
dır ve İşte kâmil akıl sahipleri 
onların tâ kendileridir.

19— Yâ üzerine azap keli
mesi hak olmuş kimseyi, (bu

sebepten) o ateşteki kimseyi sen mi kurtaracaksın?

20— Lâkin Rablerinden korkanlar için yüksek konak
lar vardır ki, üzerlerine de köşkler yapılmış; altlarından ır
maklar akmakta! Bu, Allah’ın va’didir. Allah va’dinden cay
maz.

21— Görmedin mi ki, Allah gökten su indirdi de, onu 
yerde kaynaklara koydu. Sonra onunla çeşit çeşit renk
lerde ekinler çıkarıyor. Sonra ekin kuruyor da onu sarar
mış görüyorsun. Sonra da Allah onu çöp haline getiriyor. 
Şüphesiz bunda, aklı başında olanlar için bir öğüt vardır.
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22— Allah’ın İslâm için kalbini açtığı ve Rabbinden bir 
nur üzerinde olan kimse, (kalbi kararmış kimse) gibi olur 
mu? O halde vay o Allah’ın zikrinden kalbleri katılaşmış 
olanlara! Onlar açık bir sapıklık içindedirler.

23— Allah, kelâmının en güzelini -(âyetleri birbirine) 
âhenkli, katmerli (hakikatlerle dolu) bir kitap halinde- in
dirdi. Öyle ki, Rablerinden korkanların derileri ondan ürpe
rir. Sonra derileri de, kalbleri de Allah’ın zikrine (alışıp) yu
muşar. İşte bu, Allah’ın hidâyetidir ki, onunla dilediğini 
doğru yola çıkarır. Kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona hi

dâyet verecek yoktur.

24— Hiç kıyamet gününde, 
azabın şiddetinden yüzünü 
koruyan kimse, (o azaptan 
emin olan) gibi midir? Zalim
lere, “ Tadın bakalım kazandık
larınızı (n cezasını)!’’ denilir.

25— Onlardan öncekiler de 
peygamberlerini yalanladılar. 
Bunun üzerine ummadıkları 
bir yerden kendilerine azap 
geliverdi.

26— Böylece Allah onlara 
dünya hayatında zilleti tattır
dı. Bilmiş olsalar, âhiret azabı 
elbet daha büyüktür.

27— Yemin olsun! Biz bu 
Kur’ân’da, insanlara her türlü
sünden temsil getirdik. Olur ki 
düşünürler.

28— (Onu) pürüzsüz ve 
dosdoğru Arabça bir Kur’ân 
olarak indirdik. Umulur ki ko
runurlar.

29— Allah şunu bir mesel 
yapmıştır: (Köle) bir adam ki, 
onda birtakım ortaklar var, çe
kişip duruyorlar. Başka bir 
(köle) adam da, hususi olarak 
bir adamın malı (ortağı yok). 
Hiç bu ikisinin hali bir olur mu? 
(İşte mü’minle müşrik de 
böyledir, bir değildirler). 
Hamd Allah’a mahsustur. Fa
kat kâfirlerin çoğu bilmezler.

30— Şüphesiz sen de öle
ceksin, (Resulüm). Muhakkak 
onlar da öleceklerdir.

31— Sonra kıyamet günü, 
sizler Rabbinizin huzurunda 
birbirinizden dâvâcı olacaksı
nız.
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İ,

32— Artık Allah üzerine ya
lan söyleyen, doğruyu da, 
kendisine geldiği vakit yalan 
sayan kimseden daha zalim 
kim olabilir? Cehennemde kâ
firler için bir yer mi yoktur?

33— Doğruyu getiren (Mu- 
hammed s.a.v.) ve tasdik 
eden yok mu? İşte bunlar tak- 
vâ sahiplerinin tâ kendileridir.

34— Onlar için Rableri ka
tında, ne dilerlerse var. işte iyi
lik yapanların mükâfatı budur.

35— Çünkü Allah, onların 
evvelce işledikleri amelin en 
kötüsünü bile keffaretle örtüp, 
yapmakta oldukları amellerin 
en güzeli ile mükâfatlarını ve
recektir.

söyleyin bakalım! Allah bana bir zarar dilerse, o sizin Al
lah’ı bırakıp tapdıklarınız O’nun zararını giderebilici midir
ler? Yahut Allah bana bir nimet dilerse, onlar O’nun ni
metini tutabilici midirler?” . De ki: “ Bana Allah yeter. Te
vekkül edenler, ancak O’na tevekkül ederler” .

39— De ki: “ Ey kavmim! Siz bulunduğunuz hal üzere 
çalışın. Elbette ben de çalışıyorum. Artık ilerde bileceksi
niz.

40— Kimmiş kendisine rezil edecek bir azap gelecek 
olan ve kimmiş üzerine daimî bir azap inecek olan?..”

36— Allah, kuluna kâfi de
ğil midir? Seni Allah’dan baş
ka şeylerle (putlarla) korkutu
yorlar. Allah, kimi saptırırsa ar
tık ona hidâyet verecek yok
tur.

37— Kime de Allah hidâyet 
verirse, artık onu da şaşırta
cak yoktur. Allah güçlü, inti
kam sahibi değil midir?

38— Yemin olsun ki onlara, 
“ Bu gökleri ve yeri kim yarat
tı?” diye sorsan mutlaka, “ Al
lah!”  elerler. De ki: “ O halde
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41— Biz sana bu kitabı, insanlar için hakta indirdik. Artık 
kim doğru yola gelirse, kendi menfaatınadır. Kim de sa
parsa, ancak kendi zararına sapmış olur. Sen, onların üze
rine vekil değilsin.

42— Allah, canları ölümü zamanında, ölmeyenin de uy
kusu sırasında alır. Bu sûretle üzerine ölüm hükmünü ver
diği ruhlan tutar. Diğerini belirli bir vakte kadar salıverir. 
Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için ibretler vardır.

43— Yoksa, (o kâfirler) Allah’dan başka şefaatçılar mı 
edindiler? De ki: “ Yâ hiçbir şeye güç yetiremeseler ve akıl

ları almasa da mı?” .

44— De ki: “ Bütün şefaat 
Allah’a mahsustur. Göklerle 
yerin mülkü O’nundur. Sonra 
hep O’na döndürüleceksiniz” .

45— Allah, bir olarak anıl
dığı vakit, âhirete iman etme
yenlerin kalbleri tiksinir. Ama 
Allah değil de putlar anılırsa, 
hemen yüzleri güler.

46— De ki: “ Ey gökleri ve 
yeri yaratan ve hazırı, gaibi bi
len Allah’ım! Kullarının arasın
da, ayrılığa düştükleri şeyler 
hakkında hükmü sen verecek
sin!” .

47— Eğer bütün yerdekiler, 
bir misli de beraber olmak 
üzere, o zulmedenlerin olsa kı
yamet günü azabın kötülüğün
den kurtulmak için onu mutla
ka feda ederlerdi. Artık hesa
ba katmadıkları bir şey (azap), 
Allah tarafından, onlar için açı
ğa çıkmıştır.
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48— (Dünyada) yaptıkları 
işlerin kötülükleri, (kıyamette) 
açığa çıkmış ve alay ettikleri 
şey, kendilerini sarıp kuşat
mıştır.

49— insana bir zarar do
kundu mu, bize yalvarır. Son
ra kendisine tarafımızdan bir 
nimet verdik mi, “ Bu, bana, 
ancak bilgim sayesinde veril
di.” der. Hayır! Bu bir imtihan
dır. Lâkin onların çoğu bilmez
ler.

50— Onlardan öncekiler de 
bu (sözü) söylemişlerdi. Fakat 
kazandıkları kendilerine hiçbir 
fayda vermedi.

51— Sonunda, yaptıkları 
kötülükler başlarına geçti. Şu 
(Mekkeli) lerden zulmedenle
rin de yaptıkları kötülükler baş
larına geçecektir. Onlar (Al
lah’ı) âciz bırakamazlar.

52— Hâlâ bilmediler mi ki 
Allah, dilediğine rızkı yayar; di
lediğine de kısar. Şüphesiz 
bunda, iman eden bir kavim 
için ibretler vardır.

53— (Benim tarafımdan 
kavmine) de ki: “ Ey kendileri 
aleyhine israf eden kullarım! 
Allah’ın rahmetinden ümidini
zi kesmeyin. Çünkü (tevbe

edenlere) Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, 
çok bağışlayanın, çok esirgeyenin tâ kendisidir.

54— Onun için başınıza azap gelip çatmadan (tevbe 
ile) Rabbinize dönün, O'na teslim olun. Sonra yardım olun
mazsınız.

55— Haberiniz olmayarak, ansızın azap gelmeden, 
Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur’ân’a) uyun".

56— (Acele edin ki sonra) her nefis, “ Allah yanında 
kusur olanı işlediğimden dolayı yazıklar olsun bana!. Ben 
hakikaten alay edenlerden idim.”  diyecektir.
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57— Yahut, "Eğer Allah bana hidâyet vereydi, elbet 
ben takvâ sahiplerinden olurdum.’’ diyecektir.

58— Yahut, azabı gördüğü vakit, "Benim için (dünya
ya) dönmek imkânı olsaydı, ben de güzel işler yapanlar
dan olsaydım" diyecektir. (Fakat Allah tarafından 
kendisine):

59— "Hayır! Sana benim âyetlerim gelmişti de sen on
ları yalanladın; kibirlendin ve kâfirlerden oldun!" denile
cektir.

60— Kıyamet günü, Allah’a yalan iftira edenleri göre

ceksin, yüzleri simsiyah kesi
lecek! Büyüklenenlere cehen
nemde yer yok mudur?

61— Allah, takvâ sahipleri
ni, kurtuluşlarına sebep olan 
(işleri) ile selâmete ulaştırır. 
Onlara bir fenalık dokunmaz, 
onlar mahzun da olmazlar.

62— Allah her şeyin yara
tanıdır ve O, her şey üzerine 
vekildir.

63— Göklerin ve yerin 
anahtarları O’nundur. Allah’ın 
âyetlerini inkâr edenler var ya! 
işte onlar kendilerine yazık 
edenlerdir.

64— De ki: “ Ey cahiller, 
bana, Allah’dan başkasına mı 
ibadet etmemi emrediyorsu
nuz?

65— And olsun ki, sana ve 
senden öncekilere şöyle vahy 
olundu: "Eğer Allah’a ortak 
koşarsan, muhakkak amelin 
boşa gider ve muhakkak zarar 
edenlerden olursun!".

66— Bilâkis sen Allah’a iba
det et ve şükredenlerden ol!".

67— (O kâfirler), Allah’ı ge
rektiği gibi takdir edemediler. 
Halbuki kıyamet günü, yer ta
mamen O’nun tasarrufunda- 
dır. Gökler de O nun yed-i 
kudretinde dürülmüşlerdir. Al
lah, onların koştukları şirkten 
münezzehtir, çok yücedir.
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68— Sûr a (ilk defa) üfürü- 
lecek, Allah’ın diledikleri hariç 
olmak üzere göklerde ve yer
de kim varsa hepsi düşüp öle
cektir (ki, bunlar dört büyük 
melek ile huriler vesairedir). 
Sonra tekrar Sûr'a üfürülecek 
ve hemen (bütün insanlar) ka
birlerinden kalkıp bakınmaya 
başlayacaklardır.

69— Yer, Rabbinin nuru ile 
aydınlanmış, kitap (amel def
terleri) konmuş; peygamber
lerle şâhidler getirilmiş olacak
tır. Kullar arasında adaletle hü
küm verilecek; kimseye hak
sızlık edilmeyecektir.

70— Ve herkese yaptığının 
karşılığı tamamen ödenecektir. 
O (Allah), onların yaptıklarını 
en iyi bilendir.

71— Küfredenler bölük bö
lük cehenneme sürülecektir. 
Nihayet ona vardıklarında ka
pıları açılacak ve bekçileri on
lara şöyle diyeceklerdir: “ İçi
nizden peygamberler gelip de 
Rabbinizin âyetlerini size oku
madılar mı? Ve sizi, bu günü
nüze kavuşmakla korkutmadı
lar mı?’’. Onlar, “ Evet, (geldi). 
Lâkin kâfirlerin üzerine azap 
kelimesi hak oldu.”  diyecek
lerdir.

72— (Yine onlara melekler 
tarafından), “ İçinde ebe

dî kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Bak ki- 
birlenenlerin yeri ne fenadır!..”  denilecektir.

73— Rablerinden korkanlar da takım takım cennete 
sevk edilirler. O’na vardıklarında kapıları açılır, bekçileri on
lara, “ Selâm size! Tertemizsiniz. Haydi ebedî kalmak üzere 
(buyurun) girin oraya!”  derler.

74— Cennetlikler de, “ Bize va dinde sâdık olan Allah’a 
hamd olsun! Bizi bu yere mirasçı yaptı da cennetten iste
diğimiz yere konarız.”  derler. Bak güzel amel işleyenlerin 
ecri ne güzeldir!..
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75— Melekleri de görürsün kİ, Rablertne hamd-ü teş
bih ederek arşın etrafını kuşatırlar. Aralarında adaletle hü
küm verilmiş ve, "Âlemlerin Rabbl Allah’a hamd olsun!" 
denilmektedir.

(Sûre: 40)

EL-MÜ’MİN (Gâfir) SÛRESİ

Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Hâ. Mim.
2— Bu kitabın indirilişi güç

lü ve her şeyi bilen,
3— Günahı ba- + 

ğışlayan, tevbeyi 
kabul eden, azabı 
şiddetli, İhsan sa
hibi Allah tarafın- 
dandır ki, O’ndan 
başka hiçbir ilâh 
yoktur. Dönüş de 
ancak O’nadır.

4— Allah'ın 
âyetleri hakkında, 
ancak küfredenler 
mücadelede bulu
nur. Şimdi onların 
beldelerde dönüp dolaşmaları 
seni aldatmasın! (Sonları ce
hennemdir).

5— Onlardan önce Nûh'un 
kavmi ve onlardan sonra da 
(Âd’la Semûd gibi) hizibler ya
lanlamışlardı. Ve her ümmet 
kendi peygamberini yakalayıp 
öldürmek kasdinde bulundu. 
Hakkı bâtılla yok etmek için 
boşuna mücadele ettiler. Ni
hayet ben de onları yakalayı
verdim. Bak nasıl oldu 
azabım!..

6— işte peygamberleri ya
lanlayanlara, Rabbinin azap 
va'di böylece hak oldu. Onlar 
cehennem ehlidirler.

7— Arşı taşıyan (melek) ler 
(1) ve onun etrafındakiler Rab- 
lerini hamd ile tesbihde bulu
nurlar ve O’na iman ederler. 
Hem de iman edenlere mağfi
ret dileyerek (derler ki): "Ey 
Rabbimiz! Senin rahmetin ve 
ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tev- 
be edip senin yolunda giden
leri hemen mağfiret buyur! 
Onları cehennem azabından 
koru!

Mekke devrinde inmiştir. 
85 âyettir.

(1) A rş’ı taşıyan meleklere 
“Hamele-i Arş” denir.
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8— Ey Rabbimiz! Onları ve 
atalariyle zevcelerinden ve sü
lalelerinden elverişli olanları, 
kendilerine va’d buyurduğun 
Adn cennetlerine koy! Şüphe
siz sen, güçlü ve hikmetli olan
sın.

9— Onları kötülüklerden 
koru! O gün sen kimi kötülük
lerden korursan, muhakkak 
onu rahmetine erdirmişsindir. 
işte büyük kurtuluş da bu- 
dur!” .

10— O küfredenlere (me
lekler tarafından), ‘ Allah’ın 
gadabı, elbette sizin kendinize 
olan gadabınızdan daha bü
yüktür. Çünkü siz, imana da
vet olunuyordunuz da, küfre
diyordunuz!” diye nida oluna
caktır.

11— (Cehennemde kâfir
ler), ‘ ‘Ey Rabbimiz! Bizi iki 
(defa) öldürdün, iki (defa) da 
dirilttin. Şimdi günahlarımızı iti
raf ettik. Acaba çıkmaya bir 
yol var mı?” diyecekler. (İki di
riltmeden birincisi nutfe ha
lindeyken ona can vermek, 
diğeri de öldükten sonra 
diriltmektir).

12— Bu şundandır: Tek 
olan Allah’a davet edildiği va
kit, siz küfrettiniz. O’pa şirk 
koşulunca inanırsınız. İşte hü
küm, O yüce, O büyük Allah’
ındır.

13— Size âyetlerini göste
ren O’dur. Gökten size rızk in

dirir. Fakat O ’na yönelenden başkası anlamaz.
14— O halde siz, dini bütün olarak Allah’a ibadet edin. 

İsterse kâfirler hoşlanmasınlar.
15— O dereceleri yükselten, arşın sahibi (Allah); ka

vuşma gününün (kıyametin) dehşeti ile uyarmak için kul
larından dilediğine vahy indirir.

16—  0  gün onlar (kabirlerinden) meydana çıkarlar. On
lardan hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. (Allah Teâlâ), "Bu
gün mülk kimin?” diye sorar. (Ve yine kendisi cevap ve
rir): "B ir olan, her şeye gücü yeten Allah’ındır!” .
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kıp da taptıkları (putlar) ise, 
hiçbir şeye hüküm edemezler. 
(O halde nasıl Allah’a ortak 
olurlar!) Hiç şüphesiz Allah, 
her şeyi iyi işiten, yegâne iyi 
görendir.

21— Onlar yeryüzünde ge
zip dolaşmadılar mı, baksalar 
a! Onlardan öncekilerin akıbeti 
nice olmuş!.. Onlar gerek kuv
vet ve gerekse yeryüzündeki 
eserleri itibariyle bunlardan 
daha üstün idiler. Böyle iken, 
Allah onları günahları yüzün
den helak ediverdi! Ve kendi
lerini Allah'dan (gelen azap
tan) bir koruyan da olmadı.

22— Sebebi şu idi: Onlara 
peygamberleri mûcizelerle ge
liyorlardı da, yine küfrettiler. 
Allah da onları yakalayıverdi. 
Çünkü O, çok kuvvetli, azabı 
şiddetlidir.

23— Yemin olsun! Biz Mû- 
sa’yı mûcizelerimizle ve açık 
bir delil ile,

17— Bugün herkes kazandığı ile cezalanacaktır. Bu
gün zulüm yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk gören
dir.

18— (Ey Habibim!), onlara yaklaşan kıyamet gününün 
tehlikesini anlat. O vakit yürekler, (korkudan) gırtlaklara 
dayanmış; yutkunur dururlar. Zalimler için ne bir dost var
dır, ne de sözü geçecek bir şefaatçi!

19— (Allah), gözlerin hâin bakışını da kalblerin gizledi
ğini de bilir.

20— Allah, hak ile hükmeder. (Kâfirlerin) Allah’ı bıra-

24— Fir’avn’a, Hâmân’ave 
Kaar’ûn’a gönderdik. Onlar 
(Musa için), ‘ ‘Bu bir sihirbaz, 
bir yalancı!’ ’ dediler.

25— Bunun üzerine Mûsa, 
onlara, tarafımızdan hakkı ge
tirince, “ Onunla beraber iman 
edenlerin oğullarını öldürün 
de, karılarını sağ bırakın!”  de
diler. Ama kâfirlerin hilesi an
cak yok olmaya mahkûmdur.
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26— Fir’avn, "Bırakın beni, 
Mûsa’yı öldüreyim (2). O Rab- 
bine dua etsin. Çünkü ben, 
onun, dininizi değiştirmesin
den yahut yeryüzünde fesad 
çıkarmasından korkuyorum!" 
dedi.

27— Mûsa da, "Ben hesap 
gününe inanmayan her kibir
liden Rabbime ve Rabbinize 
sığındım." dedi.

28— Fir’avn hanedanından 
olup imanını gizleyen mü’min 
bir zat (ki Fır’avn’ın amcası 
oğlu olduğu söylenir), "Siz,
bir adamı Rabbim Allah'dır de
diği için öldürecek misiniz? 
Hem o, size Rabbinizden mû- 
cizeler de getirmiş! Eğer ya
lancıysa yalanı kendine, ama 
doğrucu ise sizi uyardığı aza
bın bir kısmı olsun başınıza 
gelir. Muhakkak ki Allah, aşırı 
giden, yalancı olan kimseyi hi
dâyete erdirmez.

29— Ey kavmim! Bugün 
mülk sizin, yeryüzünde yüze 
çıkmış bulunuyorsunuz! Fakat 
şayet Allah’ın hışmı bize gelir
se, kim bize yardım eder (kur
tarır)?" dedi. Fir'avn, “ Ben si
ze ancak re’yimi gösteririm ve 
size ancak doğru yolu göste
ririm." dedi.

Semûd’un ve daha sonrakilerin başlarına gelenler gibi. Al
lah kullarına zulüm murad edecek değildir!

32— Ey kavmim! Gerçekten ben, sizin başınıza çağı- 
rışma gününden (kıyametin gelmesinden) korkuyorum.

30— İman etmiş olan (zat) 
da dedi ki: "Ey kavmim! Ger
çekten ben size eski kavimle- 
rin günleri gibi bir günün gel
mesinden korkuyorum.

31— Nûh kavminin, Âd’ın,

33— Arkanızı dönüp (hesap yerini) geride bıraktığınız 
gün, sizi Allah’dan kurtaracak hiçbir kimse yoktur. Allah 
kimi saptırırsa, artık onu hidâyete erdirecek yoktur. 2

(2) Fir'avn, “Bırakın Musa’yı öldüreyim” demesinden onu öldürmek
ten alıkoyanlar olduğu anlaşılıyor.
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34— And olsun ki, (Mûsa’dan) önce Yûsuf da size mû- 
cizelerle gelmişti. Siz onun getirdiği şeyler hakkında şüp
he edip durdunuz. Hattâ o vefat ettiğinde, “ Bundan son
ra Allah asla peygamber göndermez.’’ dediniz, işte Allah, 
haddi aşan her şüpheciyi böyle saptırır.

35— Onlar ki, kendilerine gelmiş bir hüccet olmaksızın 
Allah'ın âyetleri hakkında mücadele ederler. Bu, hem Al
lah, hem iman edenler katında büyük buğzu (mucib olur). 
İşte Allah her kibirlenen zorbanın kalbini böyle mühürler’’ .

36— Fir’avn da, “ Ey Hâmân! BanaİDİr kule yap. Belki

yollara,

37— Göklerin yollarına ula
şırım da Mûsa’nın tanrısına 
muttali olurum. Muhakkak 
ben, onu yalancı sanıyorum!’’ 
dedi. İşte böylece Fir’avn’a 
kötü ameli süslü gösterildi de, 
yoldan saptırıldı. Fir’avn’un hi
lesi ancak helâke mahkûm
dur.

38— İman etmiş olan zat 
dedi ki: “ Ey kavmim! Bana 
uyun ki, size doğru yolu gös
tereyim.

39— Ey kavmim! Bu dün
ya hayatı ancak muvakkat bir 
istifadeden ibarettir. Âhiret ise, 
(devamlı) durulacak karar yur
dudur.

40— Kim bir kötülük işler
se, ancak onun misli ile ceza
landırılır. Ve erkek kadın her 
kim mü’min olarak iyi bir amel 
işlerse, işte böyleleri cennete 
girerler, orada hesapsız olarak 
rızıklanırlar.
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41— Ey kav- 
mim! Benim (kar
şılaştığım) bu hal
nedir? Ben sizi 
kurtuluşa davet 
ediyorum, siz ise 
beni ateşe çağı
rıyorsunuz.

42— Siz beni, Allah’a küf
retmeye ve hakkında hiçbir bil
gim olmayan şeyi O’na ortak 
koşmaya çağırıyorsunuz? Ben 
ise, sizi güçlü, yarlıgayıcı olan 
(Allah)a davet ediyorum.

43— Hiç inkâr götürmez ki, 
sizin beni davet ettiğiniz şeyin 
ne dünyada, ne ahirette bir 
davete hakkı yoktur ve hep 
dönüşümüz Allah’adır. Bütün 
müsrifler (müşrikler) de ce
hennemliklerin tâ kendileridir.

44— Siz benim söyledikle
rimi yakında hatırlayacaksınız. 
Ben işimi Allah’a ısmarlıyo
rum. Muhakkak ki Allah kulla
rın bütün yaptıklarını gören
dir” .

45— Nihayet Allah, onların 
kurdukları hilelerin kötülükle
rinden onu korudu. Fir’avn'ın 
kavmini ise o kötü azap kuşa
tıverdi (Denizde boğuldular, 
sonra da azaba tutuldular).

46— Ateş! Sabah akşam 
ona arz olunur dururlar. Hele 
kıyamet koptuğu gün, ‘ ‘Fir - 
avn hanedanını azabın en şid
detlisine atın!” (denilecektir).

47— Hatırla o vakti ki, (kâ
firler) cehennemde birbirleriy- 
le çekilirlerken, zayıf olanlar, 
büyüklük taslayanlara; “ Bizler 
size tâbi idik. Şimdi siz, bizden

ateşin birazını olsun savabiliyor musunuz?” diyecekler.

48— Büyüklük taslayanlar da, “ Biz hepimiz onun için
deyiz. Allah, kulları arasında hükmünü (3) verdi.”  diye
cekler.

49— Ateşte olanlar, cehennemin bekçilerine, “ Rabbi- 
nize yalvarın da bizden bir gün olsun azabı hafifletsin!” 
derler.

(3) Allah’ın vereceği hüküm, müminleri cennete, kâfirleri cehenneme 
koyacağıdır.
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50— Onlar da, “ Size peygamberleriniz mûcizelerle gel
miyorlar mıydı?" diye sorarlar. “ Evet!”  derler. (Bekçiler), 
“ O halde (kendiniz) dua edin!" derler. Kâfirlerin duası ise 
hep çıkmazdadır.

53— And olsun ki, biz Mû- 
sa’ya hidâyeti (Tevrât’la mû- 
cizeleri) verdik ve İsrail oğul
larına da kitabı miras bıraktık.

54— Bunu, akıl sahiplerine 
bir hidâyet ve bir öğüt olsun 
diye yaptık.

55— O halde sen sabret! 
Çünkü Allah’ın va’di haktır. 
(Mü’minler âdet edinsinler di
ye) günahına mağfiret dile! 
Akşam - sabah hamd ile Rab- 
bini teşbih eyle (Yani beş va
kit namazı kıl).

56— Allah’ın âyetleri hak
kında kendilerine bir hüccet 
gelmiş değilken mücadele 
edenler var ya! Onların kalb- 
lerinde yetişemeyecekleri bir 
kibirden başka bir şey yoktur. 
Sen (onların şerrinden) he
men Allah’a sığın. Çünkü O, 
her şeyi işitenin, her şeyi gö
renin tâ kendisidir.

57— Elbette gökleri ve yeri 
yaratmak, (öldükten sonra)
insanları tekrar yaratmaktan 
daha büyüktür. Lâkin insanla
rın çoğu bilmezler.

58— Görmeyenle gören, 
iman edip yararlı işler yapan
la kötülük yapan bir olmaz. Siz 
pek az düşünüyorsunuz.

51— Şüphesiz ki biz, peygamberlerimize ve iman eden
lere hem dünya hayatında, hem de şâhidlerin (4) kıyâm 
duracağı gün (kıyamette) muhakkak yardım edeceğiz.

52— O gün, zalimlere özür dilemeleri fayda vermeye
cektir. Onlara lânet vardır ve onlara yurdun kötüsü var
dır.

[4) Şâhitler melektir. Çünkü melek
ler, ahkâmı tebliğ ettiklerine, kâfir
lerin ise bunları yalanladıklarına sa
bitlik edeceklerdir. Ayrıca insanlara 
şahadet edecek olan melekler, pey
gamberler ve mü'minler şahitlikten 
sayılmıştır.
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59— Kıyamet muhakkak 
gelecektir, onda hiç şüphe 
yoktur. Lâkin insanların çoğu 
inanmazlar.

60— Rabbiniz, “ Bana dua 
edin ki kabul edeyim! Çünkü 
bana ibadetten büyüklenenler, 
yakında hakîr, zelil olarak ce
henneme gireceklerdir." bu
yurdu.

61— Allah O’dur ki, içinde 
dinlenesiniz diye sizin için ge
ceyi yaratmış; gündüzü de ay
dınlık yapmıştır. Gerçekten Al
lah insanlara karşı İhsan sahi
bidir. Fakat insanların çoğu 
şükretmezler.

62— işte Rabbiniz bu Al
lah'dır! Her şeyi yaratandır. 
O’ndan başka hiçbir İlâh yok
tur. O halde nasıl oluyor da 
döndürülüyorsunuz?

leştirmiş ve pak nimetlerden size rızık da vermiştir. İşte 
Rabbiniz bu Allah’dır. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yü
cedir!..

63— Allah’ın âyetlerini inkâr 
edegelenler işte böyle çevrilir
ler.

65— Hayat sahibi ancak O’dur. O’ndan başka hiçbir 
ilâh yoktur. Şu halde O’na dini bütün olarak dua edin. 
Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

64— Allah O’dur ki, sizin 
için yeri bir karargâh, göğü bir 
bina yapmıştır. Size şekil ver
miş; sonra şekillerinizi güzel-

66— De ki: “ Bana Rabbimden açık açık deliller geldiği 
vakit, ben, o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza ibadet et
mekten kesin olarak menedildim ve âlemlerin Rabbine tes
lim olmak emrini aldım"
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67— Sizi (evvelâ) topraktan, sonra bir nutfeden, son
ra bir kan pıhtısından yaratan, sonra sizi bir bebek olarak 
çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için, 
sonra da ihtiyarlar olmanız için yaşatan O’dur. İçinizden 
kimi de daha evvel öldürülmektedir. Bunları (yaşayasımz 
ve) muayyen bir ecele eresiniz diye yapıyor. Olur ki akıl 
edersiniz.

68— O, hem diriltir, hem öldütür. O, bir şey yaratmak 
istedi mi, ona sadece "O l!”  der, o da oluverir.

69— Bakmaz mısın Allah’ın âyetleri hakkında mücadele

edenlere, (imandan) nasıl dö
nüyorlar?..

70— Bu kitabı ve peygam
berlerimizle gönderdiğimiz 
şeyleri yalanlayanlar var ya! 
Artık onlar ilerde bilecekler!..

71—  0  vakit ki, boyunların
da halkalar ve zincirler olduğu 
halde sürükleneceklerdir.

72— (Evvelâ) kaynar suda, 
sonra ateşte yakılacaklardır.

73, 74— Sonra onlara 
"A llah ’ı bırakıp da (O’na) şirk 
koştuğunuz şeyler nerede?” 
denilecek. Onlar, "Bizden 
kayboldular; daha doğrusu 
biz, bundan önce hiçbir şeye 
tapar değildik.”  diyecekler. İş
te Allah kâfirleri böyle şaşırtır.

75— (Onlara şöyle denilir, 
bu azap şundan): Çünkü siz 
yeryüzünde haksızlıkla sevini
yordunuz ve çünkü siz şıma
rıyordunuz.

76— içinde ebedî kalmak 
üzere cehennem kapılarından 
girin. Kibirlenenlerin yeri ne 
çirkindir!..

77— Onun için sen sabret. 
Elbette Allah’ın va’di haktır. 
Artık onlara va'dettiğimiz aza
bın bir kısmını ya sana göste
receğiz yahut seni kendimize 
alacağız. Onlar ancak bize 
döndürülüp getirileceklerdir.
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78— Yemin olsun! Biz sen
den önce birçok peygamber
ler gönderdik. Onlardan kimi
nin kıssasını sana haber ver
dik, kimini de anlatmadık. Al
lah’ın izni olmadıkça, hiçbir 
peygamber bir mûcize getire
mez. Allah’ın (azap) emri ge
lince de, hak yerine getirilir. İş
te bozguncular burada hüsra
na uğrarlar.

79— Allah O’dur ki, sizin 
için davarları yarattı, bunu on
lardan bir kısmına binesiniz, 
bir kısmını da yiyesiniz diye 
yaptı.

80— Sizin için onlarda da
ha birçok faydalar var, göğüs
lerinizdeki bir hâcete ulaşma
nız için onlara binersiniz ve 
hem onların üzerinde hem ge
milerin üzerinde taşınırsınız.

81— Size (kudretine delâ
let eden) âyetlerini gösteriyor. 
Artık Allah’ın hangi âyetlerini 
inkâr edersiniz?

82— O kâfirler, yeryüzünde 
gezip de bakmadılar mı, onlar
dan öncekilerin akıbeti nice ol
muş? Onlar, bunlardan sayıca 
daha çok, kuvvetçe daha me
tin ve yeryüzünde eserce da
ha üstün idiler. Öyle iken, ka

zandıkları şeyler kendilerini kurtaramadı.
83— Çünkü onlara, peygamberleri mûcizeler getirince, 

onlardaki ilimle (alay ettiler ve) sevindiler. Ama alay et
tikleri şey (tepelerine indi de) kendilerini sarıverdi.

84— Azabımızı görünce, “ Allah’ın birliğine iman ettik 
ve O’na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik!’ ’ dediler.

85— Fakat bizim azabımızı gördükleri vakit, iman etme
leri kendilerine bir fayda verecek değildi. Allah’ın, kulları 
hakkında sürüp gelen sünneti budur. işte kâfirler burada 
hüsrana uğradılar.
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(Sûre: 41)

FUSSİLET SÛRESİ 

Mekke devrinde inmiştir. 54 âyettir. 

Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Hâ. Mîm (1).
2— (Bu Kur’ân), Rahmân ve Rahim olan Allah tarafından in

dirilmiştir.
3— (Öyle bir kitap kİ), âyetleri Arabça bir Kur’ân olmak üzere

anlayacak bir kavme açıklanmış
tır.

4— Hem müjdeci, hem uya
rıcı olmak üzere... Fakat kâfirle
rin çoğu ondan yüz çevirdiler. 
Artık onlar hakkı 
dinleyip kabul et
mezler.

5— Dediler ki:
“Senin bizi davet 

ettiğin şeyden bizim 
kalblerimiz örtüler 
içindedir. Kulakları
mızda da bir ağırlık 
var ve bizimle senin 
aranda bir perde 
var. O halde sen 
yap (yapacağını)!
Çünkü biz de yapı
yoruz!” .

6— De ki: “ Ben ancak sizin gibi 
bir insanım, yalnız bana sizin ilâ
hınızın ancak bir ilâh olduğu vah- 
yediliyor. Öyle ise hemen O'na 
yönelin. O’ndan mağfiret dileyin. 
Vay müşriklerin hâline!..” .

7— Onlar ki, zekâtı vermezler. 
Hem onlar, âhireti de inkâr eden
lerin tâ kendileridir.

8— Muhakkak ki, iman edip 
yararlı işler yapanlar için bitmez 
tükenmez bir ecir vardır.

9— De ki: "Yeri iki günde ya
ratanı siz mi inkâr ed iyo rsunuz  ve 
ona o rta k la r k o şu yo rsu n u z?  O, 
bütün âlemlerin Rabbidir” .

10— Hem yere üstünden sa
bit dağlar yarattı, bereketler hu- 
sûle getirdi. Onda arayanlar için 
tam dört günde eşit gıdalar tak
dir eyledi.

11— Sonra Allah, buhar halin
deki semayı yaratmayı diledi de, 
ona ve yere (sizden istediğime);
“ İkiniz de isteyerek veya isteme
yerek gelin!”  dedi. Onlar, “ Biz is
teyerek geldik!” dediler. 1

(1) Bu harfler müteşâbihtir. Mânâ
larım yalnız Allah bilir.
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12— Bu suretle onları, ye
di gök olmak üzere, iki günde 
(perşembe ve cuma günle
rinde) yarattı. (Yeryüzünü iki 
günde, yerin içindekileri de 
iki günde yarattı). Bir de her 
iki gökte oraya ait emrini vahy 
etti. Dünya semasını da kan
dillerle (yıldızlarla) ziynetledik 
ve onu koruduk, işte bu, güç
lü olan her şeyi bilen (Allah) ın 
takdiridir.

13— Bunun üzerine yüz 
çevirirlerse, “ Ben sizi Âd ve 
Semûd’un başına gelen yıldı
rım gibi bir azapla uyardım.’’ 
deyiver.

14— Onlara, “ Allah'dan 
başkasına ibadet etmeyin!’ ’ di
ye önlerinden ve arkalarından 
peygamberler geldiği vakit, 
“ Eğer Rabbimiz dileseydi, 
melekler indirirdi. Onun için 
biz sizin gönderildiğiniz şeyle
re inanmayız!" dediler.

15— Sonra Âd kavmi, yer
yüzünde haksız yere kibirlen
diler ve “ Bizden daha kuvvet
li kim var?" dediler. Onlar gör
mediler mi ki, kendilerini yara
tan Allah onlardan daha kuv
vetlidir. Yine de bizim âyetle
rimizi inkâr ediyorlardı.

16— Biz de, onlara rezillik 
azabını dünya hayatında tad- 
dıralım diye, uğursuz günler
de üzerlerine kavurucu soğuk 
bir rüzgâr gönderiverdik. Ahi- 
ret azabı ise elbette daha rezil 
edicidir. Onlar yardım da olun
mayacaklardır.

17— Semûd’a gelince, biz 
onlara doğru yolu gösterdik

de onlar körlüğü hidâyete tercih ettiler. Onun için, kazan
dıkları günahlar yüzünden kendilerini, o aşağılayıcı azap 
yıldırımı yakalayıverdi.

18— İman edenleri ise kurtardık. Onlar Allah’dan kor
kuyorlardı.

19— O gün (kıyamette) Allah’ın düşmanları (evet on
lar), toplanıp ateşe götürülürler.

20— Ona vardıklarında, dünyada neler yapıyor idi ise
ler, kulakları, gözleri ve derileri hep aleyhlerine şâhidlik 
edecektir.
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21— (Kâfirler), derilerine “ Niçin aleyhimize şâhidlik et
tiniz?” derler. Onlar, “ Her şeyi söyleten Allah, bizi de söy
letti. Sizi ilk defa O yarattı ve yine O’na döndürüleceksi
niz.”  diye cevap verirler.

22— Kulaklarınız, gözleriniz ve derileriniz aleyhinize şâ
hidlik eder diye sakınmıyordunuz. Lâkin zannetmiştiniz ki, 
Allah yaptıklarınızdan bir çoğunu bilmiyor.

23— İşte Rabbinize beslediğiniz bu zannınız, sizi helâ- 
ke sürükledi ve ziyana uğrayanlardan oldunuz.

24— Şimdi eğer sabredebilirlerse, ateş onlara mesken

dir. Eğer tekrar dönmek diler
lerse, kendileri razı olunacak 
değildir.

25— Biz onlara, birtakım 
dostlar musallat etmiştik ki, 
onlar kendilerine hem önlerin
deki (âhiret işi)ni, hem de ar
kalarındaki (dünya işi)ni süs- 
leyivermişlerdi. Cin ve insan
lardan onlardan önce geçmiş 
ümmetlerle beraber bunlara 
da azap va’di hak olmuştur. 
Çünkü onlar kendilerine zarar 
etmişlerdir (2).

26— Bir de o küfredenler, 
“ Bu Kur’ân'ı dinlemeyin. Ve 
ona yaygara yapın! Umulur ki 
üstün gelirsiniz!”  dediler.

27— İşte biz de onun için 
küfredenlere mutlaka şiddetli 
bir azap taddıracağız ve ken
dilerine yaptıkları amellerin en 
kötüsünün cezasını vereceğiz.

28— İşte bu, Allah’ın, düş
manlarına olan cezasıdır ki 
ateştir. Âyetlerimizi inkâr et
melerinin cezası olarak onlara, 
orada ebedîlik yurdu vardır.

29— Küfredenler, “ Ey 
Rabbimiz! Cin ve insanlardan 
bizi yoldan çıkaranları göster 
de onları ayaklarımızın altına 
alalım. En aşağılıklardan ol
sunlar!”  diyeceklerdir. 2

(2) Kötü arkadaşların inanmayan
lara süslü gösterdilderi şey, dünya iş
leridir.
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30— Gerçekten, “ Rabbi- 
miz Allah’d ır.”  deyip sonra 
doğrulanlar var ya! Onların 
üzerine (ölüm ânında) me
lekler inecek, ‘ ‘Korkmayın! 
Va’d olunduğunuz cennetle 
sevinin.

31— Biz, hem dünya ha
yatında, hem âhirette sizin 
dostlarınızız. Size, burada 
canınızın çektiği her şey var. 
Size burada ne isterseniz 
var.

32— Bu, çok bağışlayıcı, 
çok esirgeyici olan Allah ta
rafından konukluk (olarak 
verilecek) tir”  diyeceklerdir.

33— "B en  gerçekten 
Müslümanlardanım.”  deyip, 
yararlı iş yapan ve Allah’a 
davet eden kimseden daha 
güzel sözlü kim olabilir? (3).

34— Hem iyilikle kötülük 
bir olamaz. Sen 
kötülüğü, en gü
zel olan hareket
le önle! O vakit 
göreceksin  ki, 
seninle arasında 
düşmanlık bulu
nan kimse, yakın 
bir dost gibi ola
caktır.

35— O rütbe
ye ise ancak sab
redenler kavuş
turulur. O rütbe

ye ancak büyük nasip sahi
bi kavuşturulur.

36— Eğer seni şeytandan 
bir dürtme dürtecek olursa, 
hemen Allah’a sığın. Çünkü 
O, her şeyi işiten, her şeyi bi
lendir.

37— O’nun âyetlerinden 
bazıları, gece ile gündüz ve 
güneşle aydır. Siz güneşe
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de, aya da secde etmeyin; onları yaratana secde edin 
(4). Eğer yalnız O ’na ibadet edecekseniz.

38— Eğer (Allah’a ibadetten) kibirlenirlerse, Rabbinin 
katında bulunanlar (melekler) gece gündüz O’na teşbih 
ederler, hem onlar hiç usanmazlar.

(3) Âyette evsafı sayılan zat, ResûluUah’tır. Bazılarına göre âyet, 
müezzinler hakkında nazil olmuştur. Allah’ın davetine uyan ve insan
ları da uymaya davet eden herkesin bu vasfm sahibi olacağı belirtil
mektedir.

(4) Dikkat!.. Secde âyetidir.
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39— O’nun âyetlerinden biri de arzı Cn nebatlarını) bo
yun bükmüş görmendir. Fakat üzerine suyu indirdik mi, 
hemen davranır ve kabarır. Ona hayat veren, elbette ölü
leri de diriltir. Çünkü O, her şeye kaadirdir.

40— Âyetlerimiz hakkında sapkınlık yapanlar, elbette 
bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılan mı daha hayırlı
dır, yoksa kıyamet günü emniyet içinde gelecek olan mı? 
Dilediğinizi yapın! Çünkü O, sizin bütün yaptıklarınızı gö
rendir.

41— Onlar ki, Kur'ân kendilerine geldiği vakit, onu in

kâr ettiler (Cezalarını çeke
ceklerdir). Hiç şüphe yoktur 
ki, o pek yüce (ve kıymetli) bir 
kitaptır.

42— Ona ne önünden, ne 
arkasından bâtıl yaklaşamaz. 
O, herkesçe övülen, hikmet 
sahibi Allah tarafından indiril
medir.

43— Sana, senden önceki 
peygamberlere söylenenler
den başka bir şey söylenmi
yor. Şüphesiz senin Rabbin 
hem bağışlayıcıdır, hem de 
acıklı azap sahibidir.

44— Eğer biz, onu, yaban
cı (bir dilden) Kur’ân yapsay
dık, mutlaka, “ Âyetleri açıklan
sa idi ya!”  diyeceklerdi. Arab 
(peygamber)e yabancı (dil) 
öyle mi? De ki: “ O, iman 
edenlere bir hidâyet ve şifadır. 
İman etmeyenlerin ise, kulak
larında bir ağırlık vardır. O, 
(Kur’ân) onlara karşı körlük
tür. Onlar, (sanki) uzak bir 
yerden çağrılmaktadır (yani 
uzaktan haykırılan gibi işit
mez; anlamazlar)” .

45— Yemin olsun ki, biz 
Mûsa’ya kitabı (Tevrat’ı) ver
dik de, onda ihtilâf edildi. Eğer 
Rabbinden (azabın ertelen
mesine dair) bir hüküm geç
miş olmasaydı, aralarında hü
küm verilmiş, bitmişti (helâk 
olurlardı). Muhakkak ki onlar, 
ondan (Kur’ân’dan) şüphe 
veren bir şekkin içindedirler.

46— Kim yararlı iş yaparsa 
kendine, kim de kötülük işler
se yine kendinedir. Yoksa 
Rabbin aslâ kullarına zulüm 
edici değildir.
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4 7 — Kıyame
tin ilmi ancak 
O'na havale edi
lir. O ’nun ilmi ol
maksızın ne ye
mişlerden biri to
murcuklarından 
çıkar; ne bir dişi 
gebe kalır, ne de 
doğurur. O gün 
( mü ş r i k l e r e ) ,  
“ Nerede benim 
ortaklarım?’ ’ diye 
nidâ edecek; on

lar, “ Sana arz ederiz ki, biz
den hiçbir şâhid yoktur’ ’ d i
yeceklerdir.

48— Önceden tapıp dur
dukları putlar, kendilerinden 
kaybolup gitmişler ve onlar, 
kendilerine hiçbir kaçamak 
kalmadığını anlamışlardır.

49— İnsan, hayır istemek
ten usanmaz, ama kendisine 
bir fenalık dokundu mu he
men ümidini keser; me’yus 
olur.

50— Yemin olsun! Eğer 
ona dokunan bir zarardan 
sonra, tarafımızdan kendisi
ne bir rahmet tattırırsak, 
mutlaka “ Bu benim hakkım
dır, kıyametin kopacağını 
zannetmiyorum. Bilfarz Rab- 
bime döndürülecek olsam, 
muhakkak O ’nun nezdinde 
benim için daha güzeli 
vardır’ ’ der. Fakat biz, o küf
redenlere yaptıklarını mutla
ka haber vereceğiz. Ve onla
ra şiddetli bir azaptan mutla
ka tattıracağız.

kalım! Eğer o Kur’ân, Allah tarafından olup da sonra 
siz onu inkâr etmişseniz, o haktan uzak bir muhalefe
te düşenden daha sapkın kim olabilir?

51— insana nimet verdiği
miz vakit (şükürden) yüz çe
virir ve yan çizip uzaklaşır. 
Ama kendisine fenalık doku
nursa, hemen enine boyuna 
duaya dalar.

52— De ki: “ Söyleyin ba-

53— ilerde biz onlara, hem ufuklarda, hem kendi ne
fislerinde âyetlerimizi öyle göstereceğiz ki, nihayet 
onun (Kur’ân’ın) hak olduğunu anlayacaklardır. Rab- 
binin her şeye şâhid olması yetmez mi?

54— Dikkat et! Onlar, Rablerine kavuşmaktan şüp
he içindedirler. Dikkat et! O (Allah), her şeyi ilmiyle, 
kudretiyle kuşatmıştır.
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EŞ-ŞÛRA SÛRESİ
Mekke devrinde inmiştir. 53 âyettir. 

Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Hâ. Mim.
2— Ayn. Sin. Kaaf (1).
3— O, güçlü hikmet sahibi Allah, sana ve senden 

öncekilere böyle vahy ediyor.

4— Göklerde ve yerde ne 
varsa hepsi O ’nundur. O, 
her şeyden yüce ve büyük
tür.

5— (O’nun azametinden),
nerde ise gökler üstlerinden 
ça tlayacakla r. M elekler 
hamd ile Rablerine teşbih 
ediyorlar ve yeryüzünde bu
lunanlara mağfiret diliyorlar. 
Dikkat edin! Hiç şüphe yok ki 
Allah, çok bağışlayanın, çok 
esirgeyenin tâ kendisidir.

6— Allah’dan başka velîler 
edinenlere gelince, Allah on
ların üzerinde gözcüdür. Sen 
onların üzerine vekil değilsin.

7— Ve işte böyle, sana 
Arabça bir Kur’ân vahy ettik 
ki, Mekke halkını ve etrafın- 
dakileri uyarasın ve hakkın
da hiçbir şüphe bulunmayan 
kıyamet gününün dehşetiyle 
korkutasın. Bir fırka cennet
te, bir fırka da cehennemde
dir.

8— Eğer Allah dileseydi, 
bütün insanları tek bir üm
met yapardı. Lâkin O, diledi
ğini rahmetine koyuyor. Za
limlere ise, ne bir dost vardır, 
ne de bir yardımcı!..

9— Yoksa O ’ndan başka 
veliler mi edindiler! işte Al
lah! (Hakikî) velî ancak O ’- 
dur; ölüleri O diriltir, O her 
şeye kaadirdir.

10— (Kâfirlerle) anlaşa
madığınız herhangi bir şey 
hakkında hüküm Allah'a ait
tir. “ İşte bu Allah, benim 
Rabbimdir. Ben ancak O ’na 
tevekkül ettim ve yalnız O’na 
dönüş yaparım”  (de). 1

(1) Bu harfler müteşâbihtir. Mâ
nâlarım yalnız Allah bilir.
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11—  0 , göklerle yerin ya
ratanıdır. Size kendinizden 
çiftler (eşler) yaratmıştır. Da
varlardan da (erkekli dişili)
çiftler... Sizi bu suretle üre
tip duruyor. Onun misli gibi
si (bile) yoktur. Her şeyi işi
ten, her şeyi gören O ’dur.

12— Göklerin ve yerin 
anahtarları O ’nundur. Diledi
ğine rızkı bol verir. Dilediğin
den de kısar. Çünkü O, her 
şeyi en iyi bilendir.

13— Sizin için dinden, 
Nûh’a tavsiye ettiğini; şana 
vahy buyurduğumuzu; İbra
him'e, Mûsa’ya ve Isa’ya 
tavsiye ettiğimizi size de şe
riat yaptı. Şöyle ki: Dini doğ
ru tutun. Onda ayrılığa düş
meyin. Müşriklere, kendileri
ni davet ettiğin din büyük 
(ağır) geldi. Allah bu dine, di
lediklerini seçecek ve yöne
lenleri ona hidâyet edecektir.

14— Ayrılığa düşmeleri 
ise, kendilerine ilim geldikten 
sonra sırf aralarında (hased 
ve) ihtirastan dolayıdır. Eğer 
Rabbinden "Muayyen bir 
ecele kadar" diye (azabın 
gecikmesine dair) bir söz 
geçmiş olmasaydı, araların
da (azap edilmeleri için) hü
küm verilmiş bitmişti. Onların 
arkasından kitaba mirasçı 
yapılanlar (Yahûdilerle Hı- 
ristiyanlar) da ondan mu
hakkak şek verici bir şüphe 
içindedirler.

15— Onun için sen hemen onları dine davet et ve 
emrolunduğun gibi, doğru git! Onların hevalarına uy
ma ve de ki: "Ben Allah’ın indirdiği her kitaba iman et
tim ve aranızda adaletle iş görmekle emrolundum. Al
lah bizim de Rabbimiz, sjzin de Rabbinizdir. Bizim amel
lerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. Sizinle aramızda 
(birbirimize hüccet göstermeye —veya husumete 
mahal— yer yoktur. Çünkü nasıl olsa) Allah, hepimi
zi bir araya toplayacaktır. Dönüş ancak O ’nadır" (2).

[2] Bu âyet-i kerime, Kıtâl âyeti ile nesh edilmiştir.
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16— Allah’ın davetine icabet olunduktan sonra, (O’- 
nun dini hakkında) münakaşaya kalkışacakların hüc
cetleri, Rableri katında bâtıldır. Onların üzerlerine hem 
bir gazab, hem de şiddetli bir azap vardır.

17— Bu kitabı ve mizanı hakla indiren Allah dır ve 
ne bilirsin, belki kıyamet yakındır.

18— Onu acele isteyenler, ona inanmayanlardır. 
İman edenler ise ondan korkarlar ve hak olduğunu bi
lirler. iyi bil ki, o kıyamet hakkında mücadele edenler, 
gerçek, (haktan) uzak bir şaşkınlık içindedirler.

19— Allah, kullarına çok 
lütüfkârdır. Kimi dilerse onu 
rızıklandırır. Kuvvetli, güçlü 
ancak O ’dur.

20— Her kim âhiret seva
bını isterse, onun sevabını 
artırırız. Ve her kim dünya 
menfaatim isterse, ona da 
dünyalık veririz. Fakat âhiret- 
te ona hiçbir nasip yoktur.

21— Yoksa onların birta
kım şerikleri var da, onlara, 
dinden Allah’ın izin vermedi
ği şeyleri meşrü mu kıldılar? 
Eğer o fasıl kelimesi (yani 
cezaların âhirete bırakılma
sı) olmasaydı, muhakkak 
aralarında (helâk ile) hüküm 
verilmiş bitmişti. Şüphesiz 
zalimler için acıklı bir azap 
vardır.

22— (Kıyamette) o zalim
leri, kazandıkları (günahları) 
ndan dolayı, titrerlerken gö
receksin. O ceza ise başla
rına gelecektir. İman edip ya
rarlı işler görenler ise, cen
netlerin (en güzel) bahçele- 
rindedirler. Onlara, Rableri 
katında ne isterlerse vardır. 
İşte büyük lütûf budur.
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23— işte bu (lütûfdur ki),
Allah onu, iman edip yararlı 
işler gören kullarına müjde
ler. De ki: “ Ben, bu tebliğim
den dolayı, sizden akrabalık
ta sevgiden başka bir ücret 
istemem''. Kim güzel bir 
amel yaparsa, biz onun bu 
sahadaki güzelliğini ziyade
leştiririz. Çünkü Allah çok 
bağışlayıcı, (güzel işlere) 
mükâfat ile mukaabele edici
dir.

24— Yoksa, “ Allah’a bir 
yalan iftira e tti" mi diyorlar? 
Allah dilerse, senin kalbini 
de mühürler. Allah (onların 
söyledikleri) bâtılı mahveder 
ve (peygamberine indirdiği) 
kelimeleriyle hakkı isbat 
eder. Çünkü O, kalblerdeki- 
leri bilendir.

25— O, kullarından tevbe- 
yi kabul eder. Günahlardan 
(tevbe edilenleri) af buyurur 
ve bütün yaptıklarınızı bilir.

26— İman edip yararlı iş
ler görenlere dilediklerini ve
rir. Fazlından onlara ziyade 
de ihsan eder. Kâfirlere ge
lince, onlar için şiddetli bir 
azap vardır.

27— Eğer Allah, kullarına 
rızkı bol bol verseydi, mutla
ka yeryüzünde azarlardı. Lâ
kin O, dilediği bir miktarla in
diriyor. Şüphesiz ki O, kulla
rının bütün hallerinden ha
berdardır, her şeyi görendir.

28— O, (kullar) ümidleri- 
ni kestikten sonra, yağmuru 
indiren ve rahmetini saçan
dır. Velî O, övülmeye lâyık da 
O ’dur.

29— O ’nun âyetlerinden biri de gökleri, yeri ve on
larda ürettiği her canlıyı yaratmasıdır. O, dilediği zaman 
onları toplamaya da kaadirdir.

30— Başınıza her ne belâ gelirse, hep kendi elleri
nizin kazandığı (günahlar) yüzündendir. Böyle iken, 
(Allah) bir çoğunu da bağışlar.

31— (Ey müşrikler!) Siz, yeryüzünde Allah’ı âciz bı
rakacak değilsiniz ve sizin için Allah’dan başka hiçbir 
dost, hiçbir yardımcı yoktur.
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32— O'nun âyetlerinden biri de, denizde dağlar gibi 
akıp giden gemilerdir.

33— Dilerse rüzgârı durduruverir de, gemiler suyun 
üstünde durakalırlar. Şüphesiz bunda çok sabırlı, çok 
şükür eden herkes için birçok ibretler vardır.

34— Yahut, dilerse kazandıkları günahlar yüzünden 
onları helâk eder. Ama Allah, çoğunu bağışlar.

35— Hem âyetlerimiz hakkında mücadele edenler 
bilsinler ki, kendileri için kaçacak bir yer yoktur.

36— Hâsılı size verilen şeyler hep dünya hayatının 
geçici metâıdır. Allah katındaki ise, iman edip, yalnız

Rablerine tevek- 
küleyleyenleriçin 
daha hayırlı ve 
dahadevamlıdır.

37— Onlar ki, 
büyük günahlar
dan ve açık reza
letlerden kaçınır
lar. Öfkelendikle
ri vakit de, onlar 
kusur bağışlar
lar.

38— Onlar ki,
Rableri için dave
te icabet etmekte, namazı 
dosdoğru kılmaktadırlar. İş
leri de hep aralarında danış
madır. Kendilerine verdiği
miz rızıktan (hak yolunda) 
sarfederler.

39— Onlar ki, kendi hak
larına tecavüz olunduğu za
man yardımlaşırlar (intikam 
almak için).

40— Kötülüğün cezası da 
onun gibi kötülüktür. Fakat 
her kim bağışlar da uzlaşır
sa, artık onun mükâfatı Al
lah’a kalmıştır. Şüphesiz O, 
zalimleri sevmez.

41— (Ve elbette kim zu
lüm olunduktan sonra öcü
nü alırsa,) artık böyleleri 
aleyhinde (ceza vermek
için) yol yoktur.

42— Yol, ancak insanlara 
zulmedenler ve yeryüzünde 
haksızlıkla ileri gidenler üze
rinedir. işte onlar için acıklı 
bir azap vardır.

43— Her kim de sabreder 
ve suç bağışlarsa, işte bu, 
azmedilecek işlerdendir.

44— Kimi de Allah şaşırtır
sa, artık bundan sonra onun 
için hiçbir velî yoktur. Zalim
leri göreceksin ki, azabı gö
rünce, “ Acaba geri dönme
ye bir yol var mı?”  diyecek
lerdir.
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45— Onları göreceksin ki, 
ateşe atılırken zilletten bo
yunlarını bükerek göz ucuy
la bakarlar, iman etmiş olan
lar da, “ Gerçekten hüsrana 
uğrayanlar, kıyamet günü 
hem kendilerini, hem ailele
rini hüsrana düşürenler
m iş!..’ ’ diyeceklerdir. Dikkat 
edin! Zalimler daimî bir azap 
içindedirler!

46— Onlara Allah’ın önün
den kendilerini kurtaracak 
dostları da yoktur. Her kimi 
de Allah saptırırsa, artık 
onun için çıkar yol yoktur.

47— Allah'dan reddine 
çare olmayan bir gün (kıya
met) gelmezden önce, Rab- 
binizin davetine icabet edin. 
O gün size ne bir sığınacak 
yer vardır, ne de inkâra ça
re!..

48— Onlar yine yüz çevi
rirlerse, biz de seni onlara 
bekçi göndermedik ya!.. Sa
na düşen ancak tebliğdir. Bir 
de biz insana, tarafımızdan 
bir nimet tattırdığımız vakit 
ona sevinir. Fakat onlara 
kendi kazandıkları günahlar 
yüzünden bir felâket gelirse, 
o vakit insan bir nankör ke
silir.

49— Göklerin ve yerin

mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kızlar, di
lediğine de erkekler bahşeder.

50— Yahut da onları erkekli, dişili ikizler yaratır. Di
lediğini de kısır bırakır. Çünkü O, herşeyi bilen, herşeye 
gücü yetendir.

51— Hiçbir insanla Allah (doğrudan doğruya) ko
nuşacak değildir. Ancak vahy yoluyla, veya perde ar
kasından, yahut bir elçi göndererek, kendi izniyle dile
diğini vahy buyurması suretiyle olur. Çünkü O, çok yü
ce, çok hikmetlidir.
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52— Ve işte sana böyle emrimizden bir ruh CKur’- 
ân) vahy ettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. 
Lâkin biz onu bir nur yaptık. Onunla kullarımızdan di
lediklerimize hidâyet veriyoruz ve muhakkak ki sen, 
doğru bir yolu gösteriyorsun.

53— O Allah'ın yolunu ki, göklerde ve yerde ne var
sa hepsi O’nundur. Dikkat!.. Bütün işler Allah’a döner.

(Sûre: 43)
EZ-ZÜHRUF SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir. 89 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Hâ. Mim (1).
2— Hak yolu açıklayan bu 

kitaba yemin olsun!

3— Biz onu anlayasınız di
ye, Arabça bir Kur'ân yaptık.

4— Gerçekten o, bizim ka
tımızdaki ana kitapta (Levh-i 
Mahfûz’da) olup çok yüce, 
çok hikmetlidir.

5— Siz, haddi aşan bir ka
vim oldunuz diye sizden öğü
dü kaldıracak mıyız?

6 — Halbuki evvelkiler 
içindede biz nice peygamber
ler gönderdik.

7— Onlara hiçbir peygam
ber gelmiyordu ki, onunla 
alay etmesinler.

8— Onun için biz, kuvvet
çe onlardan daha şiddetlile
rini helâk ettik. Evvelkilerin 
misali (Kur’ân’da) geçti.

9— Yemin olsun ki, onla
ra “ Gökleri ve yeri kim yarat
tı?”  diye sorsan, mutlaka 
“ Onları, güçlü ve her şeyi bi
len (Allah) yarattı” , derler.

10— O Allah ki, size yeri 
bir beşik yaptı. Yolunuzu bu
lasınız diye, onda size yollar 
açtı. 1

(1) Bu harfler müteşâbihtir. Mâ
nâsım yalnız Allah bilir.
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11—  Ve (O Allah ki), gök
ten bir ölçü ile su indirdi. Biz 
onunla ölü bir beldeye hayat 
verdik, işte siz de böyle çıka
rılacaksınız.

12— (O Allah ki), bütün 
çiftleri yaratmış; sizin için ge
milerden ve ev hayvanların
dan bineceğiniz vasıtalar 
yapmıştır.

13— Ki, sırtlarına binin de 
sonra üzerlerine yerleşince 
Rabbinizin nimetini hatırlaya
rak, “ Bunları bizim emrimize 
veren Allah’ı tenzih ederiz. 
Yoksa biz bunu yanaştıra- 
mazdık.

14— Ve herhalde biz, dö
nüp Rabbimize varacağız!’ ’ 
deyin.

15— Öyle iken, tuttular 
kullarından O ’na bir cüz is
nat ettiler. (Melekler, Allah’
ın kızlarıdır dediler). Ger
çekten insan, küfrü meydan
da (açık bir nankör)dür.

16— Yoksa O Allah, yarat
tığı varlıklardan kendine kız
lar edindi de, oğullarla size 
mi imtiyaz verdi?

17— Halbuki onlardan bi
ri Rahmân’a isnat ettiği misal 
ile kendisi müjdelense, yüzü 
simsiyah kesilir de kederin
den yutkunup kalır.

18— Ziynet içinde yetişti
rilen, halbuki dâvâda iddiası
nı isbat edemeyeni (kızı) mı 
(O ’na nisbet ediyorlar)?

19— Rahmân’ın kulları 
olan melekleri dişi yaptılar. 
Yaratılışlarına şâhid mi idi

ler? Onların bu şâhidlikleri yazılacak ve kendilerine so
rulacaktır.

20— Bir de, “ Eğer Rahmân dileseydi, biz o melek
lere tapmazdık.”  dediler. Onların bu hususta hiçbir bil
gisi yoktur. Onlar ancak yalan söylüyorlar.

21— Yoksa biz, onlara, bundan evvel bir kitap ver
mişiz de ona mı tutunuyorlar?

22— Hayır! Onlar şöyle dediler: “ Biz, atalarımızı bir 
din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerince giderek 
yol buluruz!” .
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23— Yine böyle! Biz, senden önce hiçbir memleke
te bir uyarıcı göndermedik ki, oranın refah sahipleri, 
“ Biz, atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onla
rın izlerine uyarız!’ ’ demiş olmasınlar.

26— Hatırla ki 
bir vakitler İbra
him, babasına ve 
kavmine “(Habe
riniz olsun)! Ben, 
sizin taptıklarınız
dan beriyim.

2 7 — A n c a k  
beni yaratan 
müstesna! Çün
kü O, beni hidâ
yete e rd irecek
t ir . ’ ’ demişti.

28— (İbrahim), bu sözü, 
zürriyeti, içinde bakî kalan 
bir kelime yaptı. Umulur ki 
dönerler.

29— Doğrusu ben, bunla
rı ve atalarını, kendilerine 
hak (Kur’ân) ve açıklayıcı bir 
peygamber gelinceye kadar 
faydalandırdım.

30— Hak kendilerine gel
diğinde ise, “ Bu bir sihirdir, 
biz ona inanmayız. ’ ’ dediler.

31— Şunu da söylediler: 
“ Bu Kur’ân, şu iki şehirden 
(Mekke ile Tâif’den) bir bü
yük adama indirilseydi ya!..’ ’

32— Rabbinin rahmetini 
onlar mı paylaştırıyorlar? On
ların bu dünya hayatındaki 
geçimlerini biz taksim ettik. 
Bir kısmını da derecelerle di
ğerlerinin üstüne çıkardık ki, 
bazısı bazısını eli altına alıp 
çalıştırsın. Rabbinin rahme
ti ise, onların toplayıp dur
duklarından daha hayırlıdır.

24— Gönderilen uyarıcı, “ Ben, atalarınızı, üzerinde 
bulduğunuzdan daha doğrusunu size getirdimse de 
mi?’ ’ dedi. Onlar, “ Biz, hakikaten sizin gönderildiğiniz 
şeylere küfrediyoruz.”  dediler.

A’S— £?c//7î//7 ûzer/be d/z de oa/ardan /adAam aAAA. 
Şimdi baki O ya/aniayaniar/n âk/be ti nice o/muş?..

33— Eğer insanlar (hep 
küfre sapan) bir ümmet ha
line gelmeyecek olsalardı, 
biz O Rahmân’ı inkâr eden
kimse)erin evierine; gümüş- bea/aı/aa/ag dzedez/ae ç/Aa- 

cak/ar/ merd/Ven/er,
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34— Odalarına da kapılar, 
üzerlerine yaslanacakları 
koltuklar,

35— Ve altın ziynetler ya
pardık. (Mânâ şudur: Bunla
rı kâfire vermekle mü’minin 
küfre dönmesinden korkul- 
masaydı, kâfirlere bunları 
verirdik. Çünkü dünyanın 
bizce kıymeti hiçtir). Bütün 
bunlar, dünya hayatının ge
çici metâından başka bir şey 
değildir. Rabbln katında âhi- 
ret, takva sahipleri içindir.

36— Her kim Rahmân’ın 
zikrinden göz yumarsa biz 
ona bir şeytan musallat ede
riz. Artık onun arkadaşı 
odur.

37— Ve şüphesiz ki bu 
(şeytan)lar onları yoldan çı
karırlar. Onlarda kendilerini 
hidâyete ermiş sanırlar.

38— Nihayet (şeytanıyla 
birlikte kıyamet gününde) 
bize geldiği vakit, (şeytanı
na), “ Keşke benimle senin 
aramızda doğu ile batı arası 
kadar mesafe olsaydı!.. Sen 
ne kötü arkadaşmışsın!..”  
der.

39— (Allah Teâlâ şöyle 
buyurur): “ Bugün, bu size 
aslâ fayda vermez. Çünkü 
zulmettiniz. Hepiniz azapta 
ortaksınız!” .

40— O halde (Habibim!)
sağırlara sen mi işittirecek
sin? Yahut körlere ve açık bir 
şaşkınlık içinde bulunanlara 
sen mi yol göstereceksin?

41— Şayet (onlara azap 
gelmeden) seni alır götürür
sek, hiç şüphesiz biz onlar
dan (âhirette) intikam alırız.

42— Yahut onlara va'd et
tiğimizi, (hayatında) sana 
mutlaka gösteririz. Biz elbet
te onlara azap etmeye kaadi- 
riz.

43— Onun için sen, he
men sana vahy edilen Kur’-

ân’a sarıl. Çünkü sen, doğru bir yol üzerindesin.
44— Muhakkak ki o.Kur'ân, hem senin için, hem 

kavmin için bir şereftir. İleride (ondan) sorulacaksınız.
45— Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimi

ze sor. Biz Rahmân’dan başka ibadet edilecek ilâhlar 
yapmış mıyız?

46— Yemîn olsun! Biz Mûsa’yı mûcizelerimizle Fir’- 
avn’a ve kavmine gönderdik. Vardı da, “ Ben, âlemle
rin Rabbinin peygamberiyim!”  dedi.

47— Onlara mûcizelerimizle varınca, onlar hemen bu 
mûcizelere gülüverdiler.
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48— Onlara gösterdiğimiz her mûcize, mutlaka diğerinden 
dahabüyüktü. (Çekirge ve tufan gibi ki, evlerini subasmış, 
yedigünsu, oturanların boğazına çıkmıştı). Belki inkârla
rından dönerler diye, onları azap ile tuttuk.

49— (Bu halde) dediler ki: “ Ey büyücü! Sana olan va di hür
metine bizim için Rabblne dua et. Çünkü biz, artık yola erdiril
miş olacağız!”

50—  Bunun üzerineonlardan azabı kaldırınca derhal caydı
lar.

51 — Fir’avn, kavminin içinde şöyle seslendi: “ Ey kavmim!

Mısır’ın saltanatı benim veşu ne
hirler benim altımdan akıyor de
ğil mi? Görmüyor musunuz?..

52— Yoksa ben, şu hakir ve 
nerde ise meramını anlatamayan 
adamdan hayırlı değil miyim? 
(Hz. Músa küçüklüğünde ağzı
na bir kor aldığı için dilinde pel
teklik kalmıştı. Fir’avn işte buna 
işaret ediyordu).

53— (Eğer dediği gibi ise)
üzerinealtun bilezikler atılsa ya! 
Yahut beraberinde meleklerdizi- 
lip gelse ya !..”

54— Böylece Fir’avn kavmini 
küçümsedi, onlarda ona itaat 
ettiler.Çünkü onlar (dinden çık
mış), fâsık bir kavim idiler.

55—  Vaktâ ki, bizi gazablan- 
dırdılar, biz de kendilerinden in
tikam aldık ve hepsin i birden 
(suda) boğduk.

56— Bu suretle onları, sonra
kilere (ibretveren) bir geçmiş 
ve örnek yaptık.

57— Meryem’in oğlu misal ve
rilince, senin kavmin keyiflenip 
gülüyorlar. (“Siz ve Allah’ı bıra
kıp taptığınız putlar Cehennem 
odusunuz!” âyeti inince, müş
rikler, “ Biz, ilâhlarımızın İsa ile 
beraber olmasına razıyız. Çün
kü İsa da bir kuldur.” diyerek 
gülmüşlerdi).

58—  Ve "Bizim ilâhlarımız mı 
daha hayırlı yoksa Omu?”  dedi
ler. Bunu sana sırf bir mücadele 
olmakiçin misal verdiler. Doğru
su onlar çok husûmetçi bir ka- 
vimdirler.

59— Hayır! isâ ilâh değil, an
cak birkuldur. Bizonanimet ver
d ik ve kend is in i (babasız 
yaratmakla) İsrâil oğulları için 
bir ibret yaptık.

60— Eğer dileseydik sîzler
den bedel melekler halkederdik 
de yeryüzünde halife olurlardı.
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61— Gerçekten o (İsa’nın 
gökten inişi), kıyametin bir 
alâmetidir. Onun için sakın 
kıyamet hakkında şüphe et
meyin de bana tâbi olun! Bu, 
doğru bir yoldur.

62— Sakın şeytan sizi çe
virmesin. Muhakkak o, size 
apaçık bir düşmandır.

63— İsa da mucizelerle 
geldiği vakit şöyle demişti:
‘ ' Ben size hikmetle ve ihtilâ
fa düştüğünüz şeylerin bir 
kısmını açıklayayım diye gel
dim. Binaenaleyh Allah’dan 
korkun ve bana itaat edin.

64— Şüphe yok ki Allah, 
benim de Rabbim, sizin de 
Rabbinizdir. O halde O ’na 
ibadet edin. Bu, doğru bir 
yoldur” .

65— Sonra hizibler kendi 
aralarında ih tilâ f ettiler. 
Onun için acıklı bir günün 
azabından vay zulmedenle
rin haline!..

66— Onlar, farkında değil
lerken ansızın (başlarına)
geliversin diye, kıyametin 
kopmasını mı bekliyorlar?

67— Dostlar, o gün birbir
lerine düşmandırlar. Yalnız 
takvâ sahipleri müstesnadır.

68— (Kendilerine Allah 
tarafından şöyle denilir):
“ Ey benim kullarım! Bugün 
size hiçbir korku yoktur, siz 
mahzun da olmayacaksı
nız.”

6 9 — Âyetlerim ize iman 
edib de (hâlis) Müslüman 
olan (kul)lar(ım)!

70— Sevinç ve neşeler içinde siz ve zevceleriniz cen
nete girin.

71— Altından tabaklar ve kadehlerle başlarında dö
nülür. Orada canların istediği, gözlerin lezzet alacağı 
her şey vardır. Hem siz orada ebedî kalacaksınız.

72— Ve işte yaptığınız ameller sebebiyle mirasçı kı
lındığınız cennet budur!

73— Sizin için orada birçok meyveler vardır, onlar
dan yiyeceksiniz.
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74— Muhakkak ki kâfirler, cehennem azabında ebedî ka
lacaklardır.

75— Kendilerinden azap hafifletilmeyecektir. Onlar, ora
da ümidi kesmişlerdir.

76— Biz, onlara zulüm etmedik. Lâkin onlar, zalimlerin ken
dileriydiler.

77— Şöyle çağrışacaklardır: “ Ey Mâlik! Rabbin bizim 
(ölüm) işimizi bitiriversin (Cehennemin bekçisi Mâlik, onla
ra), “ Siz (azapta) kalacaksınız!’ ’ der.

78— (Allah Teâlâ da buyurur ki): “ Yemin olsun! Biz 
size hakkı getirdik. Lâkin çoğunuz haktan hoşlanm ayalar

dınız’ ’ .
79— Yoksa onlar (peygam

bere tuzak kurmak hususunda)
işi sıkı mı tuttular? İşte biz de 
(onların helâkı hususunda) sı
kı tutuyoruz.

80— Yoksa biz, onların sırla
rını ve fısıltılarını işitmez miyiz 
sanıyorlar? Hayır! (İşitiyoruz). 
Hem de elçilerimiz yanlarında
dır; yazıyorlar.

81— De ki: “ Rahmân’ın ço
cuğu olsa, ben ona tapanların 
birincisi olurdum’ ’ .

82— Göklerin ve yerin Rabbi, 
Arş’ın da Rabbi, onların söyle
diklerinden münezzehtir.

83— Şimdi bırak onları, tâ 
va'd olundukları günlerine kavu
şuncaya kadar dalsınlar, oya
lansınlar.

84— O, gökte ilâh, yerde de 
¡lâfıdır. O, hikmet sahibi ve her 
şeyi hakkıyle bilendir.

85— Göklerle yerin ve arala- 
rındakilerin mülkü kendine ait 
olan (Allah) ne yücedir... Kıya
metin ilmi de O nun katindadır. 
Hepiniz ancak O ’na döndü
rüleceksiniz.

86— O’nu bırakıp da yalvarıp 
durdukları şeyler, şefaate sahip 
değillerdir. Ancak bilerek Hak
ka şahâdet edenler müstesna!
( 2) .

87— Yemin olsun ki, o (müş
riklere kendilerini kimin yarat
tığını sorsan, mutlaka “ Allah!”  
diyeceklerdir. Öyle ise, nasıl 
oluyor da dönüyorlar?

88— Onun (peygamberin),
“ Ey Rabbim!”  demesi hakkı 
için! Muhakkak ki onlar, iman 
etmez bir kavimdirler.

89— Şimdi sen onlardan vaz
geç de, “ Selâm”  de. Onlar ile
ride bileceklerdir. (Bu emir, Ci- 
had âyetiyle nesh edilmiştir.) 2

(2) Âyet-ı k erim ed e “ M ü ste sn a ” 
diye b ah sed ilen  k im seler, Hz. İsa , 
Hz. U zeyir ile m elek lerd ir. B u n lar, 
m ü’m in lere  ş e fa a tte  b u lu n acak lar
dır.
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(Sûre: 44)

ED-DUHAN SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
59 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Hâ. Mim.
2— (Haramı, helali) açıkla

yan şu kitap hakkı için.
3— Biz onu, mübarek bir ge

cede (Kadir gecesinde) indir
dik. Çünkü biz (onunla) uyarıcı
larız.

4— Her hikmetli İş o gecede 
ayırt edilir.

5— Tarafımızdan bir emir ol
mak üzere. Çünkü biz (peygam
ber) göndericileriz.

6— Rabbinden bir rahmet 
olarak. Muhakkak her şeyi işi
ten, her şeyi bilen ancak O ’dur.

7— Eğer gerçekten inanıyor
sanız, göklerle yerin ve ikisi ara
sındaki şeylerin Rabbidir.

8— O ’ndan başka hiçbir İlâh 
yoktur. Hem diriltir, hem öldü
rür. Hem sizin, hem de evvelki 
atalarınızın Rabbidir.

9— Fakat onlar bir şüphe 
içinde oynuyorlar (1).

10— “ O halde gökyüzünün 
açık bir duman getireceği günü 
gözet."

11—  0  duman insanları kap
layacaktır. (Hakikat dehşetli bir 
kurak olmuş, insanlar açlıktan 
yerle gök arasını duman gibi 
görmüşlerdi ve) "Bu acıklı bir 
azaptır.

12— Ey Rabbimiz! Bizden bu 
azabı kaldır. Çünkü biz mü’min- 
leriz!" (demişlerdi).

13—  Onlar için düşünmek, ib
ret almak nerede? Kendilerine 
apaçık anlatan bir peygamber 
geldi de,

14— Sonra ondan yüz çevir
diler ve "Bu, öğretilmiş bir de
li!"  dediler.

15— Biz o azabı (açlığı) biraz 
kaldıracağız; fakat siz yine küf
re döneceksiniz (gerçekten bir
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zaman açlık kalkmış, onlar da küfre dönmüşlerdir).
16— Hatırla kİ o gün, (yani Bedir Harbi’nde, onları) bü

yük şiddetle yakalayacağız. Gerçekten intikam alacağız.
17— And olsun! Biz, onlardan önce Fir’avn kavmini imti

han ettik. Onlara da çok kıymetli bir peygamber gelmişti.
18— "A llah ’ın kullarını bana verin. Çünkü ben size gön

derilmiş emin bir peygamberim.

[1] Peygamber (s.a.v.) onlar aleyhinde “Allahım, onlara Yûsuf’un 
yedi senesi gibi bir kıthk vermek suretiyle bana yardım et” diyerek 
denmişti. Cenâb-ı Hak, duasını kabul etti. (lO)'uncu âyet-i kerimede 
buna işaret olunmaktadır.
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19— Allah’a karşı yücelik taslamayın. Çünkü bön size açık 
bir bürhan (mûcize) getiriyorum.

20— Hem ben, sizin beni taşlamanızdan dolayı, benim ve 
sizin Rabbiniz (olan Allah) a iltica ettim.

21— Eğer bana iman etmezseniz, yanımdan olsun ayrılıp 
uzaklaşın'' (demişti. Çekilmediler).

22— Bunun üzerine o da Rabbine, "Bunlar mücrim bir ka
vim !..”  diye dua etti.

23— (Allah Teâlâ da), "Hemen kullarımı geceleyin götür. 
Çünkü siz takip edileceksiniz.

24— (Karşıya geçince) denizi açık bırak! Çünkü onlar bo
ğulacak bir ordudur." buyurdu. (Gerçekten boğuldular).

25— Geriye ne bahçeler, ne 
kaynaklar...

26— Ne çiftlikler, ne güzel ko
naklar!..

27— İçinde zevk-u safa sür
dükleri ne nimetler bırakmışlar
dı.

28— Evet öyle! Ve hep onları 
başka bir kavme miras verdik.

29— Hâsılı üzerlerine ne gök 
ağladı, ne de yer! Kendilerine 
mühlet de verilmedi.

30— Andolsun ki biz İsrail 
oğullarını o zelil edici azaptan 
kurtardık (2).

31— Fir'avn’dan 
(kurtuluş verdik)
Çünkü o müsrifler
den bir zorba idi.

32— And olsun, 
biz İsrail oğullarını 
bile bile âlemlerin 
üzerine seçtik.

33— Ve onlara 
(denizin açılması, 
bıldırcın kuşu ve 
kudret helvası gi
bi) öyle âyetler ver
dik ki, bunlarda 
açık bir nimet İle 
imtihan vardı.

34— Gerçekten şu seninkiler 
diyorlar ki:

35— "ilk  ölümümüzden baş
ka bir şey yoktur. Biz yeniden 
diriltilecek değiliz.

36— Eğer doğrucu iseniz, 
haydi babalarımızı getirin i” .

37— Yâ bunlar mı daha hayır
lı, yoksaTubba' (3) kavmi Neon
lardan evvelkiler mi? Biz onları 
helâk ettik, çünkü mücrim idiler.

38— Biz göklerle yeri ve ara- 
larındakileri oyuncular olarak 
yaratmadık.

39— Onları ancak hak İle ya
rattık. Lâkin çokları bilmezler. 2 3

(2) Buradaki azaptan murad, ço
cukların esir; kadınların câriye edil
mesi idi.

(3) Tubba’, Yemen hükümdarları
na verilen addır. Rivayet edildiği
ne göre bu hükümdar iyi bir insan
dı. Fakat kavmi yoldan çıkmıştı.
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40— Hiç şüphe yok ki 
ayırt etme günü (kıyamet), 
hepsinin toplanacağı (va’d 
olunmuş) vakitleridir.

41—  0  gün dostun, dosta 
hiçbir şeyle faydası olmaz ve 
onlar yardım da görmezler.

42— Ancak Allah’ın rah
meti ile yarlığadığı başka! 
Çünkü O, güçlünün, esirge
yicinin tâ kendisidir.

43— Şüphesiz Zakkûm 
ağacı,

44— Mücrimin (Ebû Cehil 
ile arkadaşlarının) yemeği
dir.

45— Erimişi maden tortu
su gibidir. Karınlarda kay
nar.

46— Sıcak suyun kayna
ması gibi...

47— (Allah Teâlâ cehen
nem zebanilerine yani me
leklere buyurur ki): “Şunu 
tutun da cehennemin ortası
na sürükleyin, götürün.

48— Sonra, başının üstü
ne o kaynar su azabından 
dökün” .

49— Sonra deyin ki: ‘ ‘Tad 
bakalım! Çünkü sen, (zan- 
nınca) çok güçlü, yegâne 
şerefli id in!” .

50— işte sizin şüphe edip 
durduğunuz şey budur.

51— Muhakkak ki takvâ 
sahipleri emin bir mevkide- 
dirler.

52— Bahçelerde ve pınar 
başlarında...

53— ince ve kalın ipekten, 
elbiseler giyerek karşılıklı 
olarak (otururlar).

54— işte hüküm böyle! 
Onları ak tenli, iri gözlü hûri- 
lerle eş yaptık.

55— Orada emniyetli (hiz
metkârlardan) her türlü 
meyveyi ister (ve getirtir) ler.

56— Orada, ilk ölümden başka ölüm tadmazlar. Al
lah onları cehennem azabından korumuştur.

57— (Bütün bunlar) Rabbinden bir fazl-u İhsan ola
rak (verilmiştir), işte büyük saâdet budur.

58— Biz Kur'ân’ı ancak senin dilinle (indirip) kolay
laştırdık. Olur ki akıllarını başlarına alırlar.

59— Artık (sen onların helakini) gözetle! Çünkü on
lar (senin helâkini) bekliyorlar (4).

(4) Bu emir Cihad âyetiyle nesh edilmiştir.
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4— Sizi yaratmasında da, 
üretip yaydığı hayvanlarda da, 
kesin inanan bir kavim için bir
çok âyetler (ibret verici deliller) 
vardır.

5— Gece ile gündüzün değiş
mesinde ve Allah'ın gökten bir 
rızık indirerek onunla ölümün
den sonra yeri diriltmesinde ve 
rüzgârları estirmesinde de aklı 
eren bir kavim için birçok âyet
ler vardır.

6— işte bunlar, Allah’ın âyet
leridir. Sana onları (Cebrâil va- 
sıtasiyle) hak olarak okuyoruz. 
Artık, Allah'dan ve âyetlerinden 
sonra hangi söze inanırlar?

7— Vay her yalancının, her 
günah torbasının haline!..

8— Yüzüne karşı Allah'ın 
âyetleri okunurken işitir de, son
ra kibrinden sanki onları hiç işit
memiş gibi (küfürde) ısrar eder, 
işte onu acıklı bir azapla müjde
le. 9 10

9— Âyetlerimizden bir şey öğ
rendiği vakit onu eğlenceye alır. 
İşte bunlar yok mu? Onlar için 
aşağılayıcı bir azap vardır.

10— Peşlerinde cehennem 
var. Ne kazandıklarının kendile
rine bir faydası olur; ne de Al
lah'ı bırakıp velî edindikleri şey
lerin! Onlar için büyük bir azap 
vardır.

11 — Bu (Kur’ân), bir hidâyet
tir. Rablerlnin âyetlerini inkâr 
edenler var ya! Onlara şiddetli
sinden acıklı bir azap vardır.

(Sûre: 45)

EL-CÂSİYE SÛRESİ 

Mekke devrinde inmiştir. 37 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Hâ. Mîm.
2— Bu kitabın indirilişi, güçlü, hikmet sahibi Allah’dandır.
3— Muhakkak ki göklerde ve yerde mü’minler için âyetler 

(ibretli deliller) vardır.

12— Allah O'dur ki, denizi si
zin emrinize vermiştir. Tâ ki O ’- 
nun emriyle denizde gemiler yü
züp gitmesi ve O ’nun lütfundan 
rızık aramanız için! Umulur ki 
şükredersiniz.

13— Bir de göklerde ve yer
de ne varsa, hepsini kendi tara
fından hizmetinize âmâde kıl
mıştır. Şüphesiz bunda, düşü
necek bir kavim için ibretler var
dır.

'J J

* * ' " i

&  & \ $ \ Li Q  J

-̂-A Jii \\j—^Vy«^C \ j \ j  A—j L) i1®

jjb© >  r f© Lié



501 El-Câsiye Sûresi Cüz: 25, Sûre: 45

14— iman edenlere söyle: 
Allah’ın günlerini ümit etme
yen kimseleri bağışlasınlar. 
Çünkü Allah her kavmi, yap
tıkları ile cezalandıracaktır 
( 1) .

15— Kim yararlı bir iş ya
parsa, kendine; kim de za
rarlı bir iş yaparsa, o da ken
di aleyhinedir. Sonra Rabbi- 
nize döndürüleceksiniz.

16— Yemin olsun! Biz, İs
rail oğullarına kitabı (Tev
rat’ı), hükmü ve peygamber
liği verdik. Kendilerine pak rı- 
zıklardan verdik. Onları, 
âlemlere üstün kıldık.

17— Onlara (bu din) işin
den açık deliller de vermiştik. 
Onların ayrılığa düşmeleri, 
ancak kendilerine ilim geldik
ten sonra, azgınlık ve ihtiras
tan dolayı olmuştur. Muhak
kak ki Rabbin, onların ihtilâf 
ettikleri şeyde, kıyamet günü 
aralarında hükmünü vere
cektir.

18— Sonra seni (dinden) 
bir yol üzere me’mur kıldık. 
Onun için sen o şeriata uy! 
O bilmeyenlerin hevâlarına 
uyma!

19— Çünkü onlar, Allah’- 
dan gelecek hiçbir şeyi sen
den defedemezler ve çünkü 
zalimler birbirlerinin velîleri
dir. Allah ise, takvâ sahiple
rinin velîsidir.

20— Bu (Kur’ân), insanla
rın kalp gözleri için ve kesin
likle inanacak bir kavim için, 
bir hidâyet ve rahmettir.

21— Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar, kendileri
ni, iman edip yararlı işler görenler gibi yapacağız; ha
yat ve ölümlerini bir tutacağız mı sandılar? Ne fena hü
küm veriyorlar!..

22— Halbuki Allah göklerle yeri hak üzere yaratmış
tır. (Ki, birliğine ve kudretine delâlet etsin!). Bir de
herkes kendi kazandığının karşılığını görecektir. Onla
ra haksızlık edilmez.

(1) Bu âyet, Kıtal âyeti ile neshedilmiştir.
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23— Söylesene bana! Bir kimse hevâsını ilâh edinmiş, 
Allah da bir bilgi üzerinde kendisini şaşırtmış, kulağını 
ve kalbini mühürlemiş, gözüne de perde çekmiş ise, ar
tık onu Allah’dan başka kim yola getirebilir? Hiç düşün
müyor musunuz siz?

24— (Dirilmeye inanmayanlar), ‘ ‘Hayat, ancak bizim 
budünyahayatımızdır. Yaşarız veölürüz. Bizi ancak za
man helâk eder. ’ ’ dediler. Halbuki onların buna dair bir 
ilimleri de yoktur. Sadece zan yürütürler.

25— Kendilerine açık açık âyetlerimiz okunduğu va

kit, delilleri, ancak “ Doğru 
söylüyorsanız getirin babala
rımızı!’ ’ demekten ibaret ka
lır.

26— De ki: “ Sizi Allah di
riltiyor, sonra sizi öldürecek, 
sonra da şüphe götürmeyen 
kıyamet gününde bir araya 
toplayacaktır” . Lâkin insan
ların çoğu (bu ciheti) bilmez
ler.

27— Göklerle yerin mülkü 
Allah’ındır. Kıyametin kopa
cağı o gün, bozguncular 
hüsrana uğrayacaklardır.

28— Her ümmeti diz çök
müş halde göreceksin. Her 
ümmet kitabına çağrılacak. 
(Ve onlara), “ Bugün o yap
tığınız amellerin cezası size 
verilecek.

29— işte kitabımız! Yüzü
nüze karşı hakkı söylüyor. 
Çünkü sizin yaptıklarınızı biz 
hep yazdırıyorduk.”  denile
cektir.

30— Fakat iman edip ya
rarlı işler yapanlar yok mu? 
Rableri onları rahmetine ko
yacaktır. işte açık zafer bu- 
dur.

31— Küfredenlere gelin
ce, (şöyle denilir): “ Benim 
âyetlerim size okunurken ki
birlendiniz ve mücrim bir ka
vim oldunuz değil mi?” .

32— Hem, “ Allah’ın va’di 
(2) haktır, kıyametin kopaca
ğında şüphe yoktur.”  denil
diği vakit, “ Biz kıyamet nedir 
bilmiyoruz, (işimiz) ancak bir 
zandan ibaret. Kesin olarak 
inanmış değiliz!”  dediniz. 2

[2] Allah’ın va’di, ölümden sonra 
dirilmeye ait sözüdür.



503 El-Câsiye Sûresi Cüz: 26, Sûre: 45,46

3 3 — Derken 
yaptıkları amellerin 
kötülükleri meyda
na çıkmış ve alay 
edip durdukları şe
yin cezası onları 
kaplayıp sarıver- 
miştir.

34— Onlara, “ Siz bu günü
nüze kavuşacağınızı nasıl unut
tuysanız, biz de bugün sizi 
unutacağız. Sizin yeriniz ateştir 
ve size yardımcılardan hiçbir 
kimse yoktur.

35— Bunun sebebi şu: Çün
kü siz Allah’ın âyetlerini eğlen
ceye aldınız ve sizi dünya hayatı 
aldattı.’ ’ (denilecektir). Onun 
için bugün onlar ateşten çıkarıl
mayacaklar ve kendilerinden 
özür dileme de kabul edilmeye
cektir (3).

36— Hâsılı hamd; göklerin 
Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin 
Rabbi olan Allah’a mahsustur.

37— Göklerde ve yerde bü
yüklük de O ’na mahsustur. O, 
güçlü, hikmet sahibidir.

(Sûre: 46) 

EL-AHKÂF SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
35 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Hâ. Mim (1).
2— Bu kitabın (âyet âyet) in

dirilmesi, güçlü ve hikmet sahi
bi olan Allah dandır. 3

3— Biz, göklerle yeri ve ara- 
larındakileri ancak hakla ve belli 
bir ecelle yarattık. Küfredenler
se, uyarıldıkları şeylerden yüz 
çeviricidirler.

4— Deki: “ Allah’ı bırakıp yalvardığınız şeyler yerden neyi ya
ratmışlardır bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklığı 
mı var? Doğru söylüyorsanız, bu (Kur’ân)dan önce indirilmiş bir 
kitap veya ilimden bir eser getirin bana!”

5— Allah’ı bırakıp da, kendisine kıyamet gününe kadar ce
vap veremeyecek olan (putlar)a tapan kimseden daha şaş
kın kim olabilir? Onlarsa, bunların tapmalarından habersiz
dirler.

(3) Azabı hak edenler Kur’ân-ı Kerim'i alaya alanlar ile âhiret ha
yatım kabul etmeyenlerdir.

(1) Bu harfler müteşâbihtir. Mânâlarını yalnız Allah bilir.
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6— (Kıyamette) insanlar bir araya toplandığı vakit 
bunlar, onlara, (tapanlarına) düşman olurlar ve taptık
larını inkâr ederler.

7— Karşılarında âyetlerimiz açık açık okunurken o 
küfredenler, kendilerine hak geldiğinde, “ Bu açık bir 
sih ird ir.”  dediler.

8— Yoksa,“ Onu uydurdu”  mu diyorlar? De ki: “ Eğer 
onu ben uydurdumsa, siz Allah'dan bana (gelecek ce
zayı uzaklaştırmaya) güçlü değilsiniz ve O, sizin ne
ye yaygara edip durduğunuzu pekâlâ bilir. Benimle si

zin aranızda şâhid olarak O 
yeter! Çok bağışlayan, çok 
esirgeyen ancak O ’d u r” .

9— De ki: Ben peygam
berlerden ilk (defa gelen de)
değilim. Bana ve size ne ya
pılacağını da bilmiyorum. 
Ben ancak bana vahy oluna
na uyuyorum. Ben bir uyarı
cıdan başka bir ferd deği
lim !” .

10— De ki: “ Söyleyin ba
na! Eğer (bu Kur’ân) Allah 
tarafından (gönderilmiş) de, 
siz onu inkâr ettiyseniz ve İs
rail oğullarından bir şâhid 
(Abdullah b. Selâm), onun 
misline (Tevrât’a) şâhidlik 
edip iman getirdi de, siz ki- 
birlendiyseniz (artık zalimler 
değil de nesiniz?). ”  Şüphe
siz ki Allah, zalim bir kavme 
hidâyet vermez.

11— Bir de küfredenler, 
imana gelenler hakkında,
' ‘Eğer bu (iman) hayır olsay
dı, bizden evvel bunlar ona 
koşmazlardı.”  dediler. Bu
nunla maksatlarına ereme- 
yince de, “ Bu eski bir ya
lan!”  diyeceklerdir.

12— Kur’ân’dan önce de, 
bir rehber ve bir rahmet ol
mak üzere Musa’nın kitabı 
(Tevrât) vardı. Bu (Kur’ân) 
da zulmedenleri uyarmak ve 
mü’minleri müjdelemek için 
Arabca bir dille (gönderilen) 
(Tevrât’ı) tasdikleyici bir ki- 
tapdır.

13—  O kimseler ki, “ Rab- 
bimiz Allah ’dır. ’ ’ deyip, son
ra doğru giderler. Onlara 
hiçbir korku yoktur, onlar 
mahzun da olmayacaklardır.

14— Onlar cennetliklerdir. 
Yaptıklarına mükâfat olarak 
orada ebedî kalacaklardır.
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15— Biz insana, anne baba
sına iyilik etmesini tavsiye ettik. 
Anası onu zahmetle (karnın
da) taşımış ve zahmetle doğur
muştur. (Ana karnında) taşın- 
masiyle sütten kesilme (müdde
ti) otuz aydır. Nihayet olgunluk 
çağına erdiği ve kırk yaşına gir
diği vakit, “ Ey Rabbim! Bana il
ham buyur ki, hem bana, hem 
anneme, babama İhsan buyur
duğun nimetine şükredeyim ve 
razı olacağın yararlı bir iş göre
yim. Zürriyetim hakkında da be
nim için salâh hâli nasip eyle! 
Çünkü ben sana tevbe ettim. 
Ben gerçek Müslümanlarda- 
nım.’ ’ dedi (2).

16— işte bunlar o kimselerdir 
ki, cennetlikler içinde biz onla
rın amellerinden en güzelini ka
bul edeceğiz ve günahlarını ba
ğışlayacağız. Bu, onlara va’d 
oluna geldikleri doğruluk va'di- 
dir.

17— (Bir de öylesi var ki, 
imana gel diyen) anasına, ba
basına, “ Uf size! Benden evvel 
nice nesiller gelip geçtiği (ve 
hiçbiri dirilmediği) halde beni 
kabirden çıkarılmakla mı tehdit 
ediyorsunuz?" dedi. Annesi, 
babası ise Allah'dan yardım ni
yaz ediyor ve “ Yazık sana, ima
na gel. Muhakkak ki Allah’ın va'- 
di haktır”  (diyorlar da), o yine, 
“ Bu, eskilerin masallarından 
başka bir şey değildir." diyordu.

18— İşte bunlar ins ve cin
den, kendilerinden önce geçen 
ümmetler içinde üzerlerine azap 
hak olmuş kimselerdir. Çünkü 
bunlar, hep hüsrana mahkûm 
olmuşlardır.

19— Her biri için yaptıkları 
amellerden dereceler vardır. Bu 
da, hiç hakları yenmeyerek bü
tün amellerini kendilerine tama
men ödemek içindir.

20— Ve küfredenler, o gün ateşe arz olunurlar. Kendileri
ne, “ Siz, dünya hayatında bütün hayırlarınızı yitirdiniz, on
lardan faydalandınız. Artık bugün aşağılık azabı ile cezala
nacaksınız. Çünkü yeryüzünde haksız yere kibirleniyordunuz 
ve dinden çıkıp fâsıklık ediyordunuz." denilir.

[2] Bu âyet, Hz. Ebû Bekir hakkında inmiştir. O, kırk yaşında Müs
lüman olmuş; sonra anası, babası ve oğlu Abdürrahman ile, onun 
oğlu Ebû Atîik iman etmişlerdir. Ebû Bekir (r.a.) dokuz köleyi satın 
abp âzât etmiştir ki bunlar, İslâmiyet! kabul ettikleri için büyük iş
kencelere maruz kahyorlardı.
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21— Bir de Âd’ın kardeşini, (Hûd a.s’u) hatırla. Hani 
bir vakitler Ahkaaf (denilen yer) da kavmini uyarmıştı 
— ki ondan evvel ve sonra birçok uyarıcılar (peygam
berler) geçmiştir —, “ Allah’dan başkasına ibadet et
meyin! Çünkü ben size büyük bir günün azabının gel
mesinden korkuyorum’ ’ demişti.

22— Onlar, “ Sen bizi, ilâhlarımızdan çevirmek için 
mi geldin? Doğru söyleyenlerden isen, haydi o tehdit 
ettiğin azabı getir!’ ’ dediler.

23— (Hûd), “ O ilim ancak Allah’ın nezdindedir. Ben

size gönderildiğim şeyi teb
liğ ediyorum. Lâkin ben sizi 
cahil bir kavim olarak görü
yorum’ ’ dedi.

24— Vaktâ ki o azabı, vâ- 
dilerine karşı gelmekte olan 
bir bulut halinde gördüler, 
“ Bu, ufukta bir bulut. Bize 
yağmur yağdıracak!”  dedi
ler. (Hûd a.s.), “ Hayır! O, si
zin acele istediğiniz şeydir. 
Bir rüzgâr ki, içinde acıklı bir 
azap vardır.

25— Rabbinin emriyle her 
şeyi târumâr eder”  dedi. 
(Hakikaten o müthiş kasır
ga onların büyüğünü, küçü
ğünü ve bütün mallarını ha
vaya savurdu, parça parça 
oldular. Yalnız Hûd (a.s.) ile 
ona iman edenler kaldı). Ve 
o hale geldiler ki, meskenle
rinden başka bir şey görün
mez oldu, işte biz, mücrim 
bir kavme böyle ceza veririz.

26— And olsun! Biz onla
ra öyle imkânlar vermiştik ki, 
size o kudreti vermemişizdir. 
Onlara kulak ve gözler, kalb- 
ler vermiştik. Fakat ne kulak
ları, ne gözleri, ne de kalble- 
ri kendilerine bir fayda ver
medi. Zira Allah’ın âyetlerini 
inkâr ediyorlardı. O alay et
tikleri şey, kendilerini sarıp 
kaplayıverdi.

27— Yemin olsun! Biz, si
zin etrafınızdaki memleketleri 
helâk etmişizdir. Olur ki dö
nerler diye delilleri tekrarla
yıp durmuşuzdur.

28— O vakit Allah dan 
başka, yaklaşmak için ilâh 
edindikleri putlar, onları kur- 
tarsalardı ya!.. Bilâkis onlar
dan kayboldular. İşte bu, on
ların yalanı ve yapageldikle- 
ri iftiralarıdır.
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29— Bir de hatırla ki, cin
lerden birtakımını, Kur’ân 
dinlemek üzere sana yönelt
miştik. Vaktâ ki onlar, bunun 
huzuruna, vardılar. (Birbirle
rine), “ Susun, dinleyin!”  de
diler. Sonra (Peygamber ta
rafından okunmakta olan 
Kur’ân) bitirilince (iman ede
rek) uyarmak için kavimleri- 
ne dönüp vardılar (3).

30— Dediler ki: “ Ey kav- 
mimiz! Biz bir kitap dinledik. 
Mûsa'dan sonra indirilmiş 
olup önceki kitapları tasdik 
ediyor. Hakka ve doğru bir 
yola hidâyet ediyor.

31— Ey kavmimiz! Allah’
ın davetçisine icabet edin. 
Ve O ’na iman getirin ki, gü
nahlarınızdan bazısını bağış
lasın ve sizi acıklı bir azaptan 
korusun” .

32— Kim Allah’ın davetçi
sine uymazsa, yeryüzünde 
(Allah’ı) âciz bırakacak de
ğildir. Ona (Allah’dan) baş
ka sahip çıkacak velîler de 
yoktur. Böyleleri, açık bir 
sapkınlık içindedirler.

33— Görmediler mi ki, 
gökleri ve yeri yaratan ve on
ları yaratmakla yorulmayan 
Allah, ölüleri diriltmeye de 
kaadirdir. Evet, hiç şüphe 
yok ki O, her şeye kaadirdir.

34— O gün küfredenler, 
ateşe arz olunacak (kendile
rine), “ Nasıl bu azap hak de
ğil mi imiş?”  denilecek. On
lar, “ Hay hay! Rabbimize 
yemin ederiz ki haktır!”  diye
cekler. “ Öyle ise, ettiğiniz 
küfürden dolayı tadın azabı 
bakalım!”  buyuracak.
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35— Binaenaleyh peygamberlerden azim sahibi olan 
zatlar gibi sen de sabret. Ve o(kâfirler) hakkında(azap 
için) acele etme. Onlar, va’d olundukları azabı göre
cekleri gün, sanki günün bir saatinden başka (dünya
da) durmamışa döneceklerdir. (Bu, yeterli) bir tebliğ
dir. Hiç fâsık bir kavimden başkası helâk edilir mi?

(3) Yemen’deki Nusaybin cinleri, yedi yahut dokuz kişi idi. Buhâ- 
rî ve Müslim'in rivayetlerine göre, Resûlullah (s.a.v) bir Tâif sefe
rinde en Nahl vadisinde sabah namazı kıldırıyordu. Cinler namaz
da okunan bu Kur’ân’ı dinlemişlerdi.
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(Sûre: 47)

KITAL yahut MUHAMMED 
is.a.v.) SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir. 38 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile
1— Küfredenlerin ve Allah yolundan yüz çevirenlerin amel

lerini, (Allah) boşa çıkarmıştır.
2— iman edip yararlı işler yapanların ve Muhammed’e in

dirilene — kİ o Rableri tarafından gelen haktır — iman eden
lerin günahlarını Allah örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

3—  Bunun sebe
bi şudur: Çünkü 
küfredenler bâtıla 
uym uşlar; imana 
gelenler ise Rable- 
rinden inen hakka 
uymuşlardır. Allah 
insanlaramisalleri- 
ni böyle tanıtır.

4 — Onun için, 
küfredenlerle harp
te karşılaştığınız va
kit, hemen boyunla
rını vurun! Nihayet 
onları mağlûp ve 
perişan birhalegetirdiğiniz vakit 
bağı sıkı bağlayın (esir alın). Son
ra da ya lütfedin (esirleri salıve
rin), yahut fidye (alırsınız). Harp 
ağırlıklarını bırakıncaya kadar 
yapılacak iş budur. Allah dile- 
seydi, elbet onlardan intikam 
alırdı. Lâkin sizi birbirinizle im
tihan etmek için (savaşı emir 
buyurmuştur). Allah yolunda öl
dürülenlere gelince, onların 
amellerini aslâ boşa çıkarmaz.

5— Onları hidâyete erdirecek 
ve hallerini düzeltecektir.

6—  Onları, kendilerine tanıttı
ğı cennete koyacaktır.

7— Ey iman edenler! Eğer siz 
Allah (ın dininle yardım ederse
niz O da size nusrat verir ve 
(harpte) ayaklarınızı sabit tutar.

8— Küfredenler ise, yüzüs
tü yıkılsınlar! Onların amellerini 
Allah, boşa çıkarmıştır.

9 — Bunun sebebi şudur: 
Çünkü onlar Allah’ın indirdiği ki
taptan hoşlanmamışlardır. Oda 
onların amellerini hederetmiştir.

10—  0nlaryeryüzündebirge- 
zipdolaşmadılarmı?Baksalara! 
Kendilerinden öncekilerin akıbeti 
nice olmuş? Allah onların kökü
nü kazımıştır. Bu kâfirler için de 
benzerleri yaraşır.

11 — Sebebi şu: Çünkü Allah, 
iman edenlerin yardımcısıdır. Kâ
firlerin ise yardımcısı yoktur.



509 Kıtal (yahut) Muhammed Sûresi Cüz: 26, Sûre: 47

12— Muhakkak ki Allah, 
iman edip yararlı işler yapan
ları, altlarından ırmaklar akan 
cennetlere koyacaktır. Küf
redenler ise (dünyada) zevk 
etmeye bakarlar. Hayvanla
rın yediği gibi yerler (içer
ler). Ama onların yeri ateştir.

13— Seni, yurdundan çı
karan şehirden daha kuvvetli 
nice şehirler vardı ki, biz on
ları helâk ettik de kendilerine 
hiçbir yardımcı da yoktu.

14— Şimdi Rabbinden bir 
beyyine üzerinde bulunan 
kimse, hiç o kötü ameli ken
disine süslü gösterilmiş de 
hevâ ve hevesleri peşine 
düşmüş kimseler gibi midir?

15— Takvâ sahiplerine 
va’d olunan cennetin temsili 
şudur: Orada bozulmamış 
sudan ırmaklar var. Tadı de
ğişmemiş sütten ırmaklar, 
içenlere lezzet veren şarab- 
dan ırmaklar, saf süzme bal
dan ırmaklar var. Hem orada 
onlara meyvelerin her çeşi
dinden var. Birde, Rablerin- 
den mağfiret!.. Hiç bunlar, o 
ateşte ebedî kalacak ve kay
nar sudan sulanıp bağırsak
ları parça parça olacak kim
selere benzer mi?

16— Onlardan seni dinle
meye gelen de var. Hatta se
nin yanından çıktıkları vakit, 
kendilerine ilim verilmiş olan
lara (Ashabdan İbni Mesûd 
ve İbni Abbas gibilere alay 
yoluyla), “O (Muhammed) 
demin ne söyledi?”  derler. 
Bunlar öyle kimselerdir ki, 
Allah kalbleri üzerine mühür 
basmıştır. Onlar, hevâları pe
şine düşmüşlerdir.

17— Hidâyeti kabul edenlere gelince, Allah onların 
hidâyetini artırmakta ve takvâlarını vermektedir.

18— Artık onlar, yalnız kıyametin ansızın başlarına 
gelivermesine bakıyorlar! İşte onun alâmetleri geldi. Fa
kat o başlarına geldiği vakit, anlamaları kendilerine ne 
fayda verir?

19— Şimdi şunu bil ki, Allah’dan başka hiçbir İlâh 
yoktur. Hem kendi günahına hem de erkek - kadın bü
tün mü'minlere mağfiret dile! Allah dolaştığınız yeri de 
bilir; duracağınız yeri de...
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20— iman edenler (cihad hakkında). “ Bir sûre in- 
dirilse ya!”  diyorlar. Bir de muhkem bir sûre indirilip 
onda savaş zikredilince, kalblerinde hastalık bulunan
ları görüyorsun. Sana ölümden baygınlık geçiren kim
senin bakışı gibi bakıyorlar. Korktukları başlarına onla
rın.

21— Fakat (yapacakları) bir tâat ve bir güzel söz
dü. Sonra iş kesinleşince Allah’a sadakat gösterse- 
lerdi, elbette haklarında daha iyi olurdu.

22— Demek siz iş başına gelecek olursanız, yerde 
fesad çıkaracak ve akrabalık bağlarını parçalayacak mı

sınız?
23— Onlar öyle kimseler

dir ki, Allah onları lanetlemiş; 
(kulaklarını) sağır, gözlerini 
kör etmiştir.

24— Bunlar Kur’ân’ı hiç 
düşünmezler mi, yoksa kalb- 
leri üzerinde kilitler mİ var?

25— Şüphesiz ki, kendile
rine hak belli olduktan son
ra arkalarına dönenlere (irti- 
dad edenlere), şeytan fit 
vermiş ve kendilerini uzun 
uzun emellere düşürmüştür.

26— Bunun sebebi şu: 
Çünkü onlar Allah’ın indirdi
ğinden hoşlanmayanlara 
(müşriklere), “ Biz size (pey
gambere düşmanlık ve har
be gitmemek gibi) bazı işler
de İtaat edeceğiz!”  demişler
di. (Bunu gizlice söylemiş
ler, fakat Allah Teâlâ mey
dana çıkarmıştı). Allah İse 
onların gizli konuşmalarını 
biliyordu.

27— Acaba melekler, on
ların yüzlerine ve arkalarına 
vura vura, canlarını alırken 
halleri nice olacak?

28— Bunun sebebi şu: 
Çünkü onlar Allah’ın hışmına 
sebep olacak şeylere uydu
lar da, O’nun rızasını hoşlan
madılar. Allah da onların 
amellerini heder etti.

29— Yoksa o kalblerinde 
maraz (münâfıklık) bulunan
lar, Allah onların kinlerini hiç 
meydana çıkarmaz mı sandı
lar?
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30— Dilesek, biz onları 
sana gösterirdik. Sen de on
ları bütün simaları ile tanır
dın. Ama herhalde sen onla
rı, lâkırdılarının edasından ta
nırsın. Allah ise bütün amel
lerinizi bilir.

31— Yemin olsun! Sizi im
tihana çekeceğiz. Tâ ki içi
nizden mücahidleri ve sabre
denleri meydana çıkaralım 
ve haberlerinizi açıklayalım.

32— Muhakkak ki küfre
denler ve Allah’ın yolundan 
çevirenler, hak kendilerine 
belli olduktan sonra peygam
bere karşı gelenler, Allah’a 
hiçbir zarar getirecek değil
lerdir. O, onların amellerini 
heder edecektir.

33— Ey iman edenler! Al
lah’a itaat edin. Peygambe
re de itaat edin! Ve amelleri
nizi boşuna çıkarmayın.

34— Şüphesiz küfredip 
Allah’ın yolundan çevirenle
ri ve sonra kâfir olarak ölen
leri, Allah hiçbir zaman affet
meyecektir.

35— Binaenaleyh gevşek
lik etmeyin de, sizler daha 
üstün (gâlib) iken sulha da
vet etmeyin. Allah, sizinledir 
ve sizin âmellerinizi aslâ 
azaltmaz.

36— Dünya hayatı ancak 
bir oyun ve eğlenceden iba
rettir. Eğer siz iman eder ve 
korunursanız, size ecirlerini

zi verir. Sizden bütün mallarınızı da istemez.

37— Eğer sizden onların hepsini ister de sizi zorlar
sa, cimrilik eder, dayatırdınız. Bütün kinlerinizi de mey
dana çıkarır.

38— işte siz (ey Müslümanlar)! Allah yolunda har
camaya çağrılıyorsunuz. Öyle iken yine bazınız cimri
lik ediyor. Ama kim cimrilik ederse, ancak kendi namı
na cimrilik etmiş olur. Allah zengin, siz ise fakirsiniz. 
Eğer Allah’a ibadetten yüz çevirirseniz, yerinize baş
ka bir kavim getirir de, sonra onlar sizin gibi olmazlar.
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(Sûre: 48)

EL-FETİH SÛRESİ
Medine devrinde inmiştir. 29 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Muhakkak ki biz sana aşikâr bir zafer açtık. (Ci- 
had suretiyle Mekke’nin veemsalinin fethini takdir bu
yurduk).

2— Ki (bu yüzden) Allah, senin geçmiş ve gelecek

günahlarını bağışlayıp üze
rindeki nimetini tamamlaya
cak ve seni dosdoğru bir yo
la çıkaracaktır (1).

3— Ve eşsiz bir zaferle Al
lah sana vardım edecektir.

4— imanlarının kat kat art
ması için mü’minlerin kalble- 
rine huzur ve sükûneti indi
ren O ’dur. Göklerin ve yerin 
orduları Allah’ındır. Allah her 
şeyi bilendir; hikmet sahibi
dir.

5— (Bu cihadı emretme
si), erkek ve kadın bütün 
mü’minleri, ebedî kalmak 
üzere altlarından ırmaklar 
akan cennetlere koymak ve 
günahlarını örtmek içindir. 
Bu, Allah katında büyük bir 
zaferdir.

6— Bir de Allah’a kötü zan 
besleyen erkek ve kadın mü
nafıklarla, erkek ve kadın 
müşrikleri, o kötülük girdabı 
başlarına dönesileri azap et
mek için ki, Allah onlara ga- 
zab etmiş, lânetlemiş ve ken
dilerine cehennemi hazırla
mıştır. O, ne kötü dönüş ye
ridir!..

7— Göklerin ve yerin or
duları Allah’ındır. Allah güç- 
lüdür; hikmet sahibidir.

8— Gerçekten biz seni, bir 
şâhid, bir müjdeci ve bir uya
rıcı olarak gönderdik.

9— Ki, sizler Allah’a ve 
Peygamberine iman edesi
niz. O’na yardım ve O ’na ta ’- 
zimde bulunasınız. Akşam 
sabah O nu teşbih edesiniz. 1

(1) Cahiliyet devrinden bu âyetin 
nüzulüne kadar geçmiş ve gelecek 
günahlarını bağışlaması, din-i mübi- 
nin yükselmesi ve peygamberliğin 
sana verilmesi ve risaleti tebliğde ve 
sırat-ı müstakime hidâyet etmesi ve 
İslâmî izhar ile din düşmanları üze
rinde galip ve yardımını lütfetmek- 
le de yardımını tamamlamıştır. El
malı.
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10— Şüphesiz sana bey'at 
edenler (Hudeybiye’de sana 
ölünceye kadar bağlı kalacak
larına söz verip el sıkışanlar),
ancak Allah'a bey'at etmişlerdir 
(2). Allah’ın eli, onların ellerinin 
üstündedir (3). Onun için kim ah
dini bozarsa ancak kendi aleyhi
ne bozmuş olur. Kim de Allah’a 
verdiği sözü yerine getirirse, Al
lah ona büyük ecir verecektir.

11 — Bedevilerden geri bırakı
lanlar sana, “ Bizi, mallarımızve 
ailelerimizalıkoydu. Onun için bi
ze mağfiret dile!'' diyecekler. On
lar, kalblerindeolmayanşeyidil- 
leriyle söyleyeceklerdir. De ki: 
“ Eğer Allah size bir zarar diler
se, yahut size bir fayda murad 
ederse, sizin için Allah dan kim 
bir şeye engel olur?’ ’ . Doğrusu 
Allah sizin yaptıklarınızdan 
haberdardır.

12— Doğrusu siz zan ettiniz ki, 
peygambervemü’minler birda- 
ha hiç ailelerine dönmeyecekler. 
Bu, kalblerinizde süslenildi de, 
kötüzanda bulundunuz ve hela
ke düşen bir kavim oldunuz.

13— Kim Allah ’a ve peygam
berine iman etmezse, bilsin ki biz, 
kâfirler için çılgın bir ateş hazır- 
lamışızdır.

14— Göklerin ve yerin mülkü 
Allah’ındır. Dilediğini bağışlar, di-v 
lediğine de azap eder. Allah çok 
bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.

15— Siz almak için birtakım 
ganimetlere gittiğiniz vakit, geri 
bırakılanlar “ Bırakın bizi arkanız
dan gelelim!' ’ diyecekler. Allah’
ın kelâmını değiştirmek isteye
ceklerdir. Deki: “ Siz, bizim arka
mızdan aslâ gelemeyeceksiniz. 
Allah, bundan önce hakkınızda 
böyle buyurdu’ ’ . Bu söze de, 
“ Hayır! Siz bizi kıskanıyorsu
nuz”  diyecekler. Doğrusu pek 
azı müstesna, onlar anlamıyor
lardı.
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(2) Bu biatin mahiyeti İslâm tarihinde şöyle ifade edilmektedir: Hic
retin altıncı yıhnda Hz. Peygamber umre yapmak maksadiyle 1400 
Müslümanla birlikte Mekke’ye doğru yola çıktı. Bunu duyan müş
rikler, Resûl-i Ekrem'i Mekke’ye sokmamak için bir birlikle karşı çık
tılar. Hazret-i Peygamber vadilerden sapıp Hudeybiye’ye geldi. 
Anlaşmak için Hz. Osman’ı elçi olarak Mekke'ye gönderdi. Gelmesi 
gecikince, Peygamberimiz bir ağacın altına oturarak, ashabından, 
Osman öldürülmüş ise, ölünceye kadar savaşacaklarına dair söz al
dı. Onlar da ona biat ettiler.

(3) Bu âyet-i kerime müteşâbihtir. Çünkü, Allah'ın bizim gibi eli 
yoktur. Bu gibi mânâsı anlaşılmayan âyetler te'vil edilmişlerdir. Bu 
âyetin te'vili şudur; Allah'ın kuvvet ve kudreti, onların el vererek 
yaptıkları bey’atin üstündedir.
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16— Geri bırakılan o bedevilere (imtihan için) de ki, 
"S iz ileride çok kuvvetli, cengâver bir kavme çağrıla
caksınız. Onlarla harp edersiniz, yahut onlar (savaş
madan) Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah 
size güzel bir ecir verir. Şayet bundan önce döndüğü
nüz gibi yüz çevirir (cihaddan) dönerseniz, sizi acıklı 
bir azapla azaplandırır” .

17— (Cihadı terk hususunda) gözleri görmeyene 
günah yok, aksağa günah yok, hastaya günah yoktur. 
Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu

(ağaçları) altından ırmaklar 
akan cennetlere koyar. Kim 
de yüz çevirirse, onu acıklı 
bir azapla azaplandırır.

18— And olsun ki, Allah, 
(Hudeybiye’de) j. 
ağacın altındasa- 
nabey’at ettikleri 
vakit, mü’minler- 
den razı oldu. On
ların kalblerindeki 
sadakâtı bildi de, 
üzerlerine huzur 
ve sükûnet indir
di ve kendilerine 
yakın bir zafer 
bahşetti, (bu za
fer Hayber’in fet
hidir).

19— Bir de (Hayber’den)
alacakları birçok ganimetle
ri mükâfat verdi. Allah güçlü- 
dür; hikmet sahibidir.

20— Allah, size alacağınız 
daha pek çok ganimetler 
va’d buyurmuştur. Şimdilik 
bunu size peşin vermiş ve 
sizden insanların ellerini çek
miştir ki, mü'minlere bir ibret 
olsun ve sizi doğru bir yola 
çıkarsın.

21— Size, henüz elinize 
geçmemiş Allah’ın bildiği di
ğer birtakım ganimetler de 
verecektir (bunlar İran ve 
Romalılardan alınacaktır). 
Allah, onları (kudretiyle) ku
şatmıştır. Allah her şey üze
rine kaadirdir.

22— Eğer o küfredenler, 
(Hudeybiye’de) sizinle harp 
etseydiler, mutlaka arkaları
nı dönerlerdi. Sonra da ne 
bir velî bulabilirlerdi, ne de 
bir yardımcı!

23— Allah’ın ötedenberi 
süregelen sünneti böyledir. 
Sen, Allah’ın sünnetinde as- 
lâ bir değiştirme bulamazsın.
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24— Mekke vâdisinde (Hu- 
deybiye’de) kâfirlere karşı size 
zafer verdikten sonra, onların el
lerini sizden, sizin ellerinizi de on
lardan çeken O Allah’dır. Allah, 
bütün yaptıklarınızı görendir (4).

25— Mekkeliler, o kimselerdir 
ki, küfredip sizi Mescid-i Haram'- 
dan ve bekletilmekte olan hediye 
kurbanlarını yerine ulaşmaktan 
menettiler. Eğer (kâfirlerin ara
sında) tanımadığınız birtakım er
kek ve kadın mü’minleri bilmeye
rek çiğneyip de şanınıza o yüz
den bir leke gelecek olmasaydı, 
(Allah size Mekke’nin fethi için 
izin verirdi. Bu izni vermemesi), 
Allah dilediğini rahmetine koya
cağı içindir. Eğer onlar (kâfirler
den) ayrılabilselerdi, elbette içle
rinden küfredenleri acıklı bir aza
ba dûçar ederdik.

26— Hatırla ki o küfredenler, 
kalblerineotaassubu, (yani)ca- 
hiliyyet taassubunu ve gayretini 
kaynattığı sırada Allah, peygam
berinin ve mü’minlerin üzerine 
huzur ve sükûnetini indirmiş; on
lara takvâ kelimesini (kelime-i şe- 
hâdeti) ilzam buyurmuştu. (Bu 
sebeple kâfirleri saran hamiy- 
yet ve taassup onlara gelme
miş; harbe kalkışmamalardı). 
Onlar da buna lâyık veehil idiler. 
Allah, her şeyi en iyi bilendir.

27— Yemin olsun ki Allah, pey
gamberine o rüyayı doğru gös
terdi. Yemin olsun ki inşaallah 
Mescid-i Haram’amutlakaemni- 
yetler içinde, başlarınızı kazıta
rak, kırkarak, korkusuzca gire
ceksiniz. Fakat Allah sizin biirne- 
diğinizşeyleri bildi de Mekke’nin 
fethinden önce yakın bir fetih 
yaptı (5).

28— O, O ’dur ki, peygamberini hidâyet ve hak dinle gön
derdi. Tâ ki onu bütün dinlere üstün kılsın. Şâhid olarak da 
Allah yeter.

(4) Müşriklerden seksen kadarı, Müslümanları kuşatmıştı. Fakat 
esir edilerek peygamberimize getirildiler. O da kendilerini bağışla
dı. Bu af, barışa sebep olmuştur.

(5) Hayber’in fethini, Peygamber (s.a.v.) Hudeybiye seferine çık
madan rüya'smda Mekke’ye ashabı ile birlikte girdiğini görmüştü. 
Ashab-ı kiram buna çok sevinmişlerdi. O sefere çıkıp, Hudeybiye’- 
de kâfirler tarafmdan geri çevrilince ashap son derece kederlendi
ler. Bazı münâfıklar, dedikodu çıkardılar. Bu âyet o zaman inmiştir. 
Rüya, ertesi sene tahakkuk etti.
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29— M uham m ed (s.a.v.) A llah 'ın  R esû lüdür.O nun  
beraberinde olanlar (ashab), kâfirlere karşı çok şiddetli, 
kendi ara larında gâyet m erham etlid irle r. Onları g ö rü r
sün ki rükû ederler, secdeye varırlar (namaz kılarlar), 
Allah dan sevab ve rıza isterler. Simaları secde eserin 
den yüz le rinded ir (Bu, bir nurdur ki, kıyamette de bu
nunla tanınacaklardır). Bu onların T evra t'tak i vasıfla 
rıdır. İnc irdek i vasıfları da (şudur: Onlar) bir ekine ben
zerler ki, filiz le rin i çıkarm ış ve kuvvetlend irm iş tir. Son
ra kalınlaşm ış, derken gövdesi üzerinde doğru lm uş; 
ç iftç ile rin  hoşuna g ider. (İşte ashab-ı kiram da böyle

idiler. Bidâyette azlık idiler, 
sonra çoğalıp kuvvetlendi
ler. Bu benzetme) kâfirleri 
(ashabla) kızdırmak içindir. 
Onlardan iman edip yararlı 
işler görenlere, Allah mağ
firet ve büyük bir ecir va ’d 
buyurmuştur.

(Sûre: 49)

EL-HUCURÂT SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir.
18 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Ey iman edenler! Al
lah’ın ve peygamberin huzu
runda öne geçmeyin. Allah 
dan korkun. Çünkü Allah her 
şeyi işitendir, her şeyi bilen
dir.

2— Ey iman edenler! Ses
lerinizi peygamberin sesin
den yüksek kaldırmayın. Ve 
onunla konuşurken birbirini
ze bağırır gibi, çok bağırma
yın. Haberiniz olmadan 
amelleriniz boşa gider.

3— Resûlullah’ın yanında 
seslerini kısanlar var ya! iş
te onlar, Allah’ın takvâ için 
kalblerini imtihan ettiği kim
selerdir. Onlara bir mağfiret 
ve büyük bir ecir vardır.

4— Sana hücrelerin arka
sından haykıranlar yok mu? 
Onların çoğu aklı ermeyen
lerdir (1). 1

(1) Hücrelerden murad, Peygam
ber Efendimizin hanımlarına mah
sus odalardır. Ayet-i kerime, öğle za
manı gelen bir kavim hakkında in
miştir. Gelenlerden her biri bir oda
nın arkasından yüksek sesle, “Ya 
Muhammed!” diye bağırmışlardı. 
Çünkü Resûlullah (s.a.v)’ın hangi 
odada olduğunu bilmiyorlardı. On
ların bu kaba davranışları üzerine 
bu âyet-i kerimeler inmiştir.
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5— Eğer onlar, sen yanla
rına çıkıncaya kadar sabret- 
selerdi, elbette haklarında 
hayırlı olurdu. Bununla bera
ber Allah çok bağışlayıcı, 
çok esirgeyicidir.

6— Ey iman edenler! Eğer 
size bir fâsık bir haber geti
rirse, onu araştırın. Yoksa 
bilmeyerek bir kavme sata
şırsınız da, sonra yaptığınıza 
pişman olursunuz.

7— Bilin ki, aranızda Al
lah'ın Peygamberi vardır. 
Eğer o, birçok işlerde size 
uysaydı, muhakkak siz sıkın
tıya girerdiniz. Lâkin Allah si
ze imanı sevdirdi ve onu 
kalblerinizde güzelleştirdi. 
Küfrü, nifakı ve isyanı ise, si
ze iğrenç gösterdi, işte bu 
gibiler, kemâle erenlerin tâ 
kendileridir.

8— Bu, Allah’dan bir fazl- 
u nimettir. Allah her şeyi bi
lir; hikmet sahibidir.

9— Eğer mü’minlerden iki 
taife çatışırlarsa, hemen ara
larını bulun. Şayet biri diğe
rine tecavüz ederse, Allah’
ın emrine dönünceye kadar, 
o tecavüz edenle savaşın. 
Dönerse, yine adaletle arala
rını bulun. Ve hep adâletle iş 
görün. Çünkü Allah adâlet 
yapanları sever.

10— Mü’minler ancak kar

deştirler. Şu halde iki kardeşinizin arasını düzeltin ve 
Allah’dan korkun ki, merhamet olunasınız.

11— Ey iman edenler! Hiçbir kavim, diğer bir kavimle 
alay etmesin. Olur ki alay edilenler, kendilerinden da
ha hayırlıdırlar. Birtakım kadınlar da diğer kadınlarla 
alay etmesinler. Olur ki alay edilenler, kendilerinden da
ha hayırlı bulunurlar. Hem birbirinizi ayıplamayın. Ve 
kötü lâkablarla atışmayın, imandan sonra fâsıklıkla ad
lanmak ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse, işte 
onlar zalimlerin tâ kendileridir.
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12— Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü 
zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını araş
tırmayın. Birbirinizi gıybet de etmeyin. Hiç sizden biri
niz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Tabiî bundan 
tiksinirsiniz. O halde Allah’dan korkun. Çünkü Allah tev- 
beleri kabul edicidir; esirgeyicidir.

j.

14— Bedeviler, "İman et
tik !" dediler. De ki: "Siz 
iman etmediniz, fakat İslâm 
olduk deyin, iman sizin kalb- 
lerinize hiç girmedi. Eğer Al
lah’a ve peygamberine itaat 
ederseniz, sizin amelleriniz
den hiçbir şey eksiltmez. 
Çünkü Allah çok bağışlayıcı, 
çok esirgeyicidir.

15— Mü’minler ancak o 
kimselerdir ki, Allah’a ve 
peygamberine iman ettikten 
sonra şüpheye düşmemişler 
ve mallarıyle, canlarıyle Allah 
yolunda mücahede etmişler
dir. İşte bunlar, (imanların
da) sadık olanların tâ kendi
leridir.

16— De ki: “ Siz Allah’a di
ninizi mi öğretiyorsunuz? 
Halbuki Allah, göklerde ve 
yerde ne varsa hepsini bilir. 
Allah her şeyi en iyi bilen
d ir” .

17— İslâm’a girdiklerini 
senin başına kakıyorlar. De 
ki: "Müslümanlığınızı benim 
başıma kakmayın. Eğer doğ
rucu kimselerseniz, bilâkis 
sizi İslâm’a hidâyet buyurdu
ğu için Allah size minnet 
eder".

^13— Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir kadından 
(Âdem ile Havvâ’dan) yarattık. Hem de sizi oymakla
ra ve kabilelere ayırdık ki, birbirinizi tanıyasınız. Bilin 
ki, Allah katında en iyiniz, takvâca en ileride olanınız-

18— Muhakkak Allah, 
göklerin ve yerin gaybını bi
lir. Allah, bütün yaptıklarını
zı görendir.
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Sûre: 50)

KAAF SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
45 âyettir.

Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Kaaf (1). Şanlı Kur'ân 
hakkı için! (Mekke kâfirleri pey
gambere iman etmediler).

2— Doğrusu onlara, kendile
rinden bir uyarıcı geldiğine şaş
tılar da kâfirler, “ Bu acâyip bir 
şey!

3— Biz ölüp toprak olduğu
muz vakit mi (dirilecekmişiz)? 
Bu, (akıldan) uzak bir dönüş!..’ ’ 
dediler.

4— Muhakkak ki biz, toprağın 
onların bedenlerinden neyi ek
silttiğini biliyoruz. Yanımızda her 
şeyi tesbit eden bir kitap (Levh-i 
Mahfûz) da var.

5— Doğrusu onlar, hak ken
dilerine geldiği vakit yalanladı
lar. Binaenaleyh karmakarışık 
bir ızdırab içindedirler.

6— Üstlerindeki semaya bir 
baksalar ya! Biz onu nasıl bina 
etmişiz ve süslemişiz? Onun 
hiçbir gediği yok.

7— Yeri de döşemişiz ve ora
ya sabit dağlar yerleştirmişiz. 
Orada manzarası güzel her çe
şit nebattan çiftler bitirmişiz!

8— Bütün bunları, hakikaten 
hakka dönen her kulun kalb 
gözünü açmak ve bir ibret der
si vermek için yaptık.

9— Gökten de mübarek bir su 
indirerek onunla bahçeler ve bi
çilecek ekinler bitirdik.

10— Bir de tomurcukları bir
biri üzerine dizilmiş, uzamış git
miş hurma ağaçları;

11— Bunlar, kullara rızık i- 
çindir. O yağmurla biz, ölü bir
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beldeye hayat verdik. (Öldükten sonra dirilip kabirden) çı
kış da böyledir.

12— Onlardan önce Nûh’un kavmi Resliler ve Semûd hep 
yalanlamışlardı.

13— Âd, F ir’avn kavmi ve Lût’un yakınları da...
14— Eykelilerde, Tubba’ kavmi de!.. Bunların hepsi pey

gamberleri yalanladılar da benim azabım hak oldu.
15— Ya biz birinci yaratış ile yoruluverdik mi? Doğrusu on

lar, yeni bir yaratıştan şüphe içindedirler.

(1) Müteşâbihtir. Mânâsım yalnız Allah bilir.
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16— And olsun! insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne 
vesveseler verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından da
ha yakınız.

17— Hatırla ki, biri ( in san ın )  sağında, biri solunda otur
muş iki melek, işlediklerini tesbit ederler.

1 8 —  Ağzından bir söz atmaz ki, yanında hazır bir göz
cü bulunmasın.

1 9 —  Ve ölüm sarhoşluğu hak ile gelmiştir. İşte senin 
kaçıp durduğun şey ( b u  idi denilm iştir ) .

2 0 —  Sûr’a da üfürülür. İşte tehdidin günü budur.
2 1 —  Herkes beraberinde bir sürücü (m e lek ) ,  bir de şâ-

hid (e l le r ,  a y a k la r  v e s a i r e . . . )
olduğu halde gelmişlerdir.

2 2 —  (K â f i r e  denilir  ki):
“ Yemin olsun! Sen bu günden 
gaflette idin. Şimdi senden 
perdeni açtık. Artık bugün 
gözün keskindir’ ’ .

23— Beraberindeki (m e 
lek), “ Bu yanımdaki şey hazır
dır!’ ’ der.

2 4 —  (A l l a h  T e â l â ) ,  “Atın 
cehenneme her inkârcı kâfi
ri!

25— Hayra engel olan işkil- 
ci zalimi!

26— Ki, Allah’la beraber 
başka bir ilâh tutmuştu, ikiniz 
birden onu şiddetli azabın içi
ne atın!”  (d e r ) .

27— Arkadaşı ( ş e y t a n ) ,  
“ Ey Rabbimiz! Onu ben azdır
madım, lâkin kendisi (h a k d a n )  
uzak bir şaşkınlık içinde idi” 
der.

2 8 —  (A l lah  T e â l â  bu y u ru r
ki): “ Benim huzurumda çekiş
meyin! Ben size önceden azap 
(h a b e r in i )  göndermiştim.

29— Benim katımda söz de
ğiştirilmez ve ben kullara zul- 
medici değilim!”

30— O gün cehenneme, 
“ Doldun mu?”  diyeceğiz. O, 
“ Daha var mı?” diye soracak.

31— Cennet de takvâ sa
hiplerine uzak olmayarak yak
laştırılmış bulunacak.

32— “ İşte bu, o size va'd 
olunan. Her tevbekâr vazifeşi
nas için.

3 3 —  Gaybda, ( g ö rm e d iğ i
h a ld e )  Rahmân’dan korkan ve 
Allah'a yönelmiş bir kalble ge
len için!..

34— Selâmetle girin oraya! 
Bu ebedîlik günüdür! ’ ’ ( b u y u 
ru la c a k ) .

35— Orada onlara her iste
dikleri var. Katımızda daha zi
yadesi de vardır.
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36— Onlardan ( K u r e y ş ’ - 
t e n )  önce biz nice kuşaklar 
helâk ettik ki, daha kuvvetli 
idiler ve kaçacak bir yer var 
mı diye memleketlerde delik 
aradılar.

37— Şüphesiz ki bunda 
aklı olan yahut huzurlu bir 
kalble nasihat dinleyen kim
se için bir ibret vardır.

38— And olsun! Biz gök
lerle yeri ve aralarındakileri 
altı günde yarattık. Bize bir 
yorgunluk da dokunmadı.

39— O halde onların lâfla
rına karşı sabret de, güneş 
doğmadan ve batmadan ön
ce Rabbini hamd ile teşbih 
et! ( S a b a h ,  ö ğ l e  v e  ikindi 
n a m a z l a r ın ı  kıl! ).

40— Bir de gecenin bir 
kısmında ve secdelerin arka
sında onu teşbih eyle.

41—  Dinle! Ogün münâdi 
( İ s râ f i l  a . s . )  yakın bir yerden 
çağıracaktır. (B e y t - i  M a k -  
d i s ’d e k i  k a y a d a n :  E y  ç ü r ü 
m ü ş  k e m ik le r !  d i y e  h i tab  
e d e c e k ,  ö lü le r  d i r i le cek t ir ) .

42— O gün halk, o hak 
narayı işitirler, işte bu, çıkış 
günüdür.

43— Elbette biz, hem di
riltir, hem öldürürüz. Dönüş 
de ancak bizedir.

44— O gün yer onlara ya
rılıp sür’atle çıkarlar, işte bu 
bize kolaydır.

45— Biz, onların ne söy
lediklerini pekâlâ biliyoruz. 
Sen de onlara karşı zor kul
lanan değilsin. O halde be
nim tehditlerimden korkanla
ra Kur’ân’la nasihat ediver.

(Sûre: 51)

E Z - Z Â R İ Y Â T  S Û R E S İ

Mekke devrinde inmiştir.
60 âyettir.

R a h m â n  v e  R a h im  o la n  

A l l a h ’ ın a d ı  i le

1—  0  tozutup savuran ( r ü z g â r )  lara,
2 —  Sonra ( y a ğ m u r )  yüklü bulutlara,
3 —  Sonra kolaylıkla akıp giden ( g e m i l e r e ,  r ü z g â r 

l a r a ,  y ö r ü n g e l e r i n d e  d ö n ü p  s e y r e d e n  g e z e n )  lere,
4— Sonra iş taksim eden meleklere yemin olsun ki,
5 —  Size va'd olunanlar ( d i r i lm e  v e s a i r e )  hakikaten 

doğrudur.
6— Ve muhakkak ceza günü vâki olacaktır.
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7— O düzgün hareli yollara sahip gökyüzüne yemin ede
rim ki,

8— Muhakkak siz, ihtilaflı bir sözde bulunuyorsunuz.
9— Ondan (Peygamber ve Kur’ân’dan) döndürülen dön

dürülür.
10— Kahrolsun yalancılar!
11—  0  cehalet içinde bulunan gaafillerdir.
12— “ O ceza günü ne zaman?" diye soruyorlar.
13— O, onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.
14—  (Kendilerine), "Tadın bakalım azabınızı! Sizin acele is

tediğiniz işte budur!”  (denilecek).

15— Şüphesiz ki takva sahip
leri, cennetlerde ve pınarlarda 
olacaklardır.

16— Hem de Rablerinin ken
dilerine verdiğini (sevabı) almış 
oldukları halde... Çünkü onlar, 
bundan önce iyi işler yapanlar
dı.

17— Onlar, gecenin pek azın
da uyurlardı.

18— Sabahın erken saatlerin
de onlar istiğfar ederlerdi.

19— Onların mallarında dile
nenle mahrum için bir hak var
dır.

20— Yerde de kesin inanan
lar için ibretler vardır.

21— Nefislerinizde de birçok 
âyetler vardır; görmüyor musu
nuz?

22— Gökyüzünde de rızkınız 
(yağmur) ve o va'd olunduğu
nuz (sevab, ıkab) var.

23— İşte o gökyüzünün ve 
yerin Rabbine yemîn olsun ki, 
bu va’d olunan, sizin konuşma
nız gibi bir gerçektir.

24— Sana, İbrahim ’in şerefli 
misafirlerinin kıssası geldi mi?

25— Hani İbrahim’in yanına 
girmişler de selâm vermişlerdi. 
Ibrâhim, "Selâm olsun! (İçin
den de) tanımadık bir kavim!" 
demişti. (Bunlar, içlerinde Ceb- 
râil (a.s.) de bulunan birkaç 
melek idi).

26— Hemen gizlice ailesine 
giderek semiz bir dana (eti) ge
tirdi.

27— Onu önlerine koyarak, 
"Buyurmaz mısınız?" dedi. (Fa
kat onlar yemediler).

28— O vakit onlardan içine 
bir korku düştü. "Korkma!" de
diler ve onu bilgin bir oğul ile 
müjdelediler.

29— Derken karısı (Sâre) çığ
lık kopararak yöneldi ve yüzüne 
vurarak, “ Ben kısır bir kocaka
rıyım!" dedi.

30— Onlar, "Bu böyle. Rab- 
bin buyurdu. Şüphesiz O yegâ
ne hikmet sahibi, yegâne bilen
dir." dediler.
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31— (Ibrâhim),
“ O halde vazifeniz 
nedir ey elçiler?” 
dedi.

32— "Biz müc
rim bir kavme gön
derildik.

33— Ki, üzerleri
ne çamurdan (piş
miş) taşlar ataca
ğız-

34— (Bu taşlar),
Rabbinin katında, 

müsrifler için damgalanmıştır.” 
dediler.

35— Neticede o beldedeki 
mü’minleri çıkardık.

36— Fakat orada bir evden 
başka Müslüman da bulmadık.

37— Ve öyle acıklı azaptan 
korkacaklar için orada bir ibret 
nişânesi bıraktık (1).

38— Mûsa’da da ibret vardır. 
Hani onu açık bir mûcize ile Fir’- 
avn’a göndermiştik!

39— 0 (F ir’avn;un) ise, bütün 
ordusu ile imandan yüz çevirdi 
ve “ O, bir sihirbaz yahut bir de
lidir.”  dedi.

40— Bunun üzerine nâmerd- 
lik ederken biz de onu ordularıy- 
le birlikte yakalayarak denize 
atıverdik.

41— Âd kavminde de ibret 
vardır. Hani onların üzerine o 
köklerini kurutan yeli gönder
miştik!

42— Öyle bir yel ki, üzerine 
uğradığı bir şeyi mutlaka kül gi
bi savuruyordu.

43— Semûd kavminde de ib
ret vardır. Hani onlara, "Bir za
mana kadar faydalanın.” denil
mişti.

44— Onlarsa Rablerinin em
rine karşı kibirlenmişlerdi. Bu 
yüzden bakıp dururlarken onları 
yıldırım çarpıverdi.

45— Ne ayağa kalkabildiler, 
ne de yardım gördüler.

46— Daha önce de Nûh kav- 
mini helak ettik. Çünkü onlar fâ- 
sık bir kavim idiler.

47— Bir de gökyüzüne ba
kın! Bizonu kuvvetle bina ettik.
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Muhakkak ki biz kaadiriz.
48— Yeri de döşedik. Bak biz ne güzel döşeyicileriz!
49— Her şeyden çift çift yarattık, olur ki düşünürsünüz (2).
50— (D e  ki:) ” 0  halde hemen Allah'a kaçın. Gerçekten ben 

size, O’nun tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.
51— Ve Allah’la beraber başka bir ilâh uydurmayın. Ger

çekten ben size, O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı
yım!".

(1) Bazıları bunun dikili taşlar olduğunu söylemiş, birtakımları da 
kokar bir su olduğunu bildirmişlerdir.

(2) Erkekle dişi, yerle gök, güneşle ay, ova ile dağ, denizle kara, 
yazla kış, hayat ile ölüm, tatlı ile ekşi, aydınlıkla karanlık gibi...
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5 2 —  Bunun gibi, bunlardan öncekilere de hiçbir pey
gamber gelmemişti ki, “ Bir sihirbaz!’ ’ yahut "B ir de
li!” demesinler.

5 3 —  Bu sözü birbirlerine vasiyet mi ettiler! Doğru
su onlar hep azgın bir kavim idiler.

5 4 —  Onun için onlardan yüz çevir. Artık sen kına
nacak değilsin (3).

5 5 —  Sen ( K u r ’â n ’ la )  öğüt ver. Çünkü öğüt mü'min- 
lere fayda verir.

5 6 —  Ben, insanları ve cinleri, ancak bana ibadet et
sinler diye yarattım.

57— Onlardan bir rızık is
temiyorum, bana taam yedir
melerini de istemiyorum.

58— Şüphesiz ki Allah, rı- 
zık veren, O metin kuvvet sa
hibidir.

59— Hiç şüphe yok ki zul
medenlere, arkadaşlarının 
payı gibi dolgun bir pay var
dır. Şimdi acele etmesinler.

60— Vay küfredenlerin 
haline! O tehdit edildikleri 
günden!..

(Sûre: 56)
ET-TÛR SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
49 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
A llah ’ın adı ile

I —  Tür (dağın) a,
2,3— Açılmış sahifelere

yazılan kitaba (Tevrât veya 
K ur’ân ’a),

4— (Gökte m eleklerin ta 
vaf e ttik leri) Beyt-i Ma - 
mur'a,

5— Yüksek tavana (gök
yüzüne),

6— Ve kızdırılmış denize 
yemin ederim ki,

7— Rabbinin azabı mu
hakkak vâki olacaktır.

8— Onu geri çevirecek bir 
şey yoktur.

9— O gün gökyüzü bir çal
kanış çalkanır!

10— Dağlar da bir yürü
yüş yürür!

I I — Vay o gün, o yalan
layanların haline!

12— Ki onlar, daldıkları bir 
batakta oynayıp dururlar.

13— O gün, onlar cehen
nem ateşine itilip kakılacak- 
lardır.

14— (Kendilerine), “ işte
yalan saymakta olduğunuz 
ateş budur!’ ’ (denilecektir). 3

(3) Çünkü Hz. Peygamber devam
lı olarak hakka davet etmiş ve bu 
yolda hiçbir ihmal göstermemiştir.
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15— Bu da mı sihir? Yok
sa siz mi görmüyorsunuz?

16— Girin oraya! Artık is
ter sabredin, ister etmeyin, 
hepsi bir. Siz ancak yaptık
larınızın cezasını çekeceksi
niz.

17— Muhakkak ki takvâ 
sahipleri, cennetler ve nimet
ler içindedirler.

18— Onlar Rablerinin ver
diği şeylerle zevk ederler. 
Rableri de onları cehennem 
azabından korumuştur.

19— (Kendilerine), “ Amel
lerinize karşılık afiyetle ye
yin, için!’ ’ (denilir).

20— Sıra sıra dizilmiş kol
tuklara yaslanırlar. Bizonla
rı, iri gözlü hûrilerle eş ede
riz.

21— iman edenlere ve 
zürriyetleri de iman edip ken
dilerine uyanlara, (âhirette) 
zürriyetlerini kavuşturaca
ğız. Hem onların amellerin
den hiçbir şey eksiltmeyece
ğiz. Herkes kazancına bağlı 
olacak.

22— Onlara (cennette)
canlarının çektiğinden mey
ve ve et verdik.

23— Orada birbirleri ile 
kadeh çekişirler. Onda ne bir 
saçmalama vardır, ne de gü
naha sokma!

24— Hizmetçileri etrafla
rında döner. Bunlar, sanki 
sadetlerinde saklı incilerdir.

25— Ve birbirlerine dönüp 
soruştururlar.

26— Derler ki: “ Biz, bun
dan önce ailelerimiz içinde 
korkuyorduk!
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27— Şimdi Allah bize İhsan buyurdu ve bizleri o ate
şin azabından korudu.

28— Biz, bundan önce O'na ibadet ediyorduk. Ger
çekten kerem sahibi, esirgeyici O ’dur.

29— O halde sen nasihata devam et. Sen, Rabbinin 
nimeti sayesinde ne kâhinsin, ne de mecnûn!’ ’ .

30— Yoksa, “ O bir şairdir, biz onun felâketini 
gözetliyoruz”  mu diyorlar?

31— De ki: “ Bekleyin! Çünkü ben de sizinle bera
ber (başınıza gelecek azabı) bekleyenlerdenim!” .
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32— Yoksa, onlara bunu (şair, mecnûn demeyi) akıl
ları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir kavim midirler?

33— Yoksa ‘ ‘O Kur’ân’ı kendisi uydurup söyledi” mi 
diyorlar? Hayır! Kendileri inanmazlar.

34— Eğer doğru söylüyorlarsa, haydi onun gibi bir söz 
getirsinler.

35— Yoksa, kendileri bir şeysiz olarak mı yaratıldılar? 
Yoksa onlar mı yaratandırlar?

36— Yoksa, gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır! Onlar 
iyi anlamazlar.

37— Yoksa, Rabbinin hazîneleri onların yanında mı?

Yoksa, onlar mı her şeye hâ
kim olmuşlar?

38— Yoksa, onların bir mer
diveni var da ondan mı dinli
yorlar? Öyleyse dinleyicileri 
açık bir delil getirsin.

39— Yoksa, kızlar Allah’ın, 
oğullar sizin mi?

40— Yoksa, (Habibim) on
lardan bir ücret istiyorsun da 
onlar, borçtan ağırlık altında 
ezilmedeler mi?

4 1 — Yoksa, gayb (ilmi) on
ların yanında da bunu onlar mı 
yazıyorlar?

42— Yoksa, bir tuzak mı 
kurmak istiyorlar? Fakat o küf
redenler tuzağa kendileri dü
şecektir. (Nitekim öyle olmuş, 
Bedir’de belâlarım bulmuş
lardır).

43— Yoksa onların Allah’- 
dan başka bir ilâhları mı var? 
Allah, onların koştukları ortak
lardan münezzehtir.

44— Eğer gökten bir parça 
düşerken görseler, ‘ Birbiri 
üzerine yığılmış bir bulut.”  
derler.

45— O halde bırak onları. 
Tepelenecekleri güne kavuş
sunlar.

46— O gün, tedbirlerinin 
hiçbiri onlara bir fayda verme
yecek ve kendilerine yardım 
edilmeyecektir.

47— Şüphesiz ki, o zulme
denlere bundan önce de bir 
azap var. Lâkin onların çoğu 
bilmezler. (Gerçekten yedi 
sene kıtlıkla, bir de Bedir 
Harbi’yle azap olunmuşlar
dır).

48— Rabbinin hükmüne 
sabret. Çünkü sen, bizim ne- 
zaretimizdesin. Kalktığın vakit 
Rabbine hamd ile teşbih et.

49— Gecenin bir kısmında 
ve yıldızların battığı sırada dahi 
teşbih eyle.
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(Sûre: 53)
EN-NECM SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
62 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1 — Battığı zaman yıldıza yemin
olsun ki,

2— Arkadaşınız (Muhammed 
s.a.v.) şaşırmadı, azıtmadı da,

3— O hevâdan söylemiyor.
4— Söylediği şey, bildirilen bir 

vahiyden başka bir şey değildir.
5— Ona, kuvvetleri şiddetli olan 

(Cebrail) öğretti.
6— Üstün akla sahip (olan me

lek) doğruldu (gerçek meleklik 
şeklinde göründü).

7— Kendisi en yüksek ufukta 
idi (1).

8— Sonra yaklaştı ve sarktı.
9— O derece ki (Peygambere) 

iki yay arası kadar yahut daha az 
kaldı (ve Peygamberimiz ayıldı, 
heyecanı geçti).

10— Ve Allah kuluna vahy ede
ceğini etti (Cebrâil aleyhisselâm 
da Peygamberimize bildirdi).

11— (Gözü ile) gördüğünü kalb 
yalanlamadı.

12— Şimdi siz (ey kâfirler), o
gördüğüne karşı onunla mücade
le mi ediyorsunuz?

13— Yemin olsun! Onu (Ceb
rail’i kendi şekliyle) bir daha gör
dü.

14— Sidre-i Müntehâ’nın ya
nında.

15— Ki Cennetü’l-Me’vâ onun 
yanındadır (2).

16— O dem ki; Sidre’yi bürü
yen bürüyordu! (Üzerine melek
ler ve kuşlar konuyordu).

17— Göz ne şaştı, ne de had
dini aştı.

18— Yemin olsun (Peygamber)
Rabbinin en büyük âyetlerinden 
bazılarını gördü (3).

19— Söyleyin bana Lât ile Uz- 
zâ'yı!

20— Diğer üçüncüsü Menât’ı! 
(Bunların ne kudreti var?).

21— Erkek sizin de, dişi onun 
öyle mi?

22— Öyle ise, bu çok insafsız 
bir taksim!

23— O putlar, sizin ve babala
rınızın taktığı isimlerden başka bir 
şey değildir. Allah onlara hiçbir 
saltanat indirmemiştir. Kâfirler an
cak zanna ve nefislerinin arzusu
na tâbi oluyorlar. Halbuki Rab-
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lerinden kendilerine doğru yolu gösteren Resûl geldi.
24— Yoksa insana her arzû ettiği mi var?
25— Fakat âhiret ve dünya ancak Allah’ındır.
26— Göklerde nice melekler vardır ki, şefaatleri hiçbir işe yara

maz. Meğer ki Allah dilediğine izin vermiş ve razı olmuş ola.

(1) Cebrâil (a.s.) güneşin doğduğu yerde ona hakiki şekli ile görün- 
müştü.Hirâ'da bulunan peygamberimiz,onun batıya kadarbütünuf
ku kapladığını görünce bayıldı. Sonra Hirâ’ya insan kıhğında geldi.

(2) Sidre-i Müntehâ, Arş’ın sağında bir ağaçtır. Ondan öteye me
lekler bile geçemez. Onun hakikatini Allah bilir. Cennetü’l-Me’vâ’ya 
ise meleklerle şehitler ve sülehânın ruhları girerler.

(3) Bunlardan biri “Refref" idi. Bütün gökyüzünü kaplamıştı. Biri 
de altıyüz kanadı ile Cebrâil idi.



Cüz: 27, Sûre: 53 En-Necm Sûresi 528

27— Âhirete iman etmeyenler, meleklere dişi ismi takıyor
lar.

daha güzeliyle mü- 
kâfatlandıracaktır.

32— Onlar ki, 
küçük hatalar müs
tesna! Günahların 
büyüklerinden ve 
fuhşiyattan kaçınır
lar. Muhakkak 
Rabbin, geniş 
mağfiretlidir. O, si
zi gerek topraktan 
yarattığı sıra, ge
rekse annelerinizin 
karnında ceninler 
iken (bütün halleri
nizi) en iyi bilendir.
O halde, kendinizi temize çıkar
mayın. O, takvâ sahiplerini en iyi 
bilendir.

33— Şimdi (imandan) yüz çe
vireni,

34— Ve malından pek az ve
rip de (geri kalanda kaya gibi)
direteni gördün mü?

35— Gaybın ilmi onun yanın
da da o mu görüyor?

36, 37— Yoksa Mûsa'nın sa- 
hifelerindeki ile,(Allah’dan gelen 
vahyi) tam olarak ifa eden (ve
fakâr) ibrâhim’in sahnelerinde
ki şu gerçekler ona haber mi ve
rilmedi.

38— Ki: "Hiçbir kimse başka
sının vebalini yüklenmez"

39— Ve insan için kendi ça
lıştığından başkası yoktur.

40— Ve onun çalıştığı yarın 
(kıyamette) görülecektir.

41— Sonra ona en değerli 
mükâfat verilecektir.

28— Halbuki onların buna dair bir bilgileri yok, sırf zanna 
tâbi oluyorlar. Zan ise, hak namına hiçbir şey ifade etmez.

29— O halde sen, bizim zikrimizden (Kur’ân’dan) yüz çe
virip yalnız dünya hayatını isteyen kimselerden yüz çevir (4).

30— Onların ilimden varabildikleri (gaye) işte budur. Şüp
hesiz ki Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidâyete ere
ni en iyi bilen de o’dur.

31— Göklerde ve yerdeki her şey Allah'ındır. Akıbet kötü
lük edenleri, yaptıklarıyla cezalandıracak; iyilik yapanları da

42— Şüphesiz ki, en nihayet 
dönüş yeri Rabblnedir.

43— Güldüren de O’dur, ağ
latan da O!

44— Öldüren de O’dur, diril
ten de O!

(4jBu âyet-i kerime Cihad âyetiy
le nesh edilmiştir.
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45,46— (Rahime) döküldü
ğü zaman, erkek ve dişi (olarak) 
iki çifti O yarattı.

47— Tekrar diriltmek de O'na 
aittir.

48— Zengin eden de O’dur, 
sermaye veren de O.

49— Şi’râ yıldızının Rabbi de 
O . . .

50— Evvelki Âd ı (Hûd kav- 
mini) O helak etti.

51— Semûd'u da helâk etti, 
hiç bırakmadı.

52— Daha önce 
Nûh’un kavmini de 
O helâk etti. Çünkü 
onlar daha zalim ve 
daha azgındılar.

53— Mü’tefike- 
yi (Lût kavminin 
şehirlerini) de üs
tünü altına getirdi.

54— Ve onları 
ne örttüyse örttü 
(taş yığınları altın
da kaldılar).

55— Artık Rabbi- 
nin hangi nimetine

karşı şüphe edersin (ey insan!).
56— Bu (Peygamber)evvelki 

uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
57— Yaklaşan (kıyamet) yak

laştı.
58— Onun vaktini, Allah’dan 

başka açıklayacak yoktur.
59— Şimdi siz, bu kelâma 

(Kur’ân’a) mı şaşıyorsunuz?
60— Ve gülüyorsunuz da ağ

lamıyorsunuz?
61— Halbuki siz gaafil ve o- 

yuna düşkünsünüz.
62— Haydi Allah’a secde 

edin! (1). ibadet edin!

(Sûre: 54)

EL-KAMER SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir. 
55 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Kıyamet yaklaştı ve ay 
yarıldı.
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2— Onlar bir mûcize görürlerse yüz çevirip, "Bu, sürüp 
gelen bir sihirdir.’ ’ derler.

3— (Peygamberi) yalanladılar ve hevâlarına uydular. Hal
buki (iyi - kötü) her iş için bir yer var.

4— And olsun! Onlara (ibret alınacak kıssalardan öyle
leri geldi kİ, onlarda) inkârdan alıkoyacak haberler gelmiş
tir.

5— Tam bir hikmet!.. Fakat uyarmalar fayda vermiyor.
6— O halde onlardan yüz çevir! O gün çağırıcı (İsrafil) ta

nınmayan bir şeye çağıracaktır. 1

(1) Dikkat!.. Secde âyetidir.
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7— Gözleri korkmuş, dağılmış çekirgeler gibi kabir
lerden çıkarlar.

8— Çağırana koşarlar. Kâfirler, “ Bu çok zorlu bir 
gün!’ ’ derler.

9— Onlardan (Kureyş’den) önce Nûh kavmi yalan
ladılar. Kulumuzu (Nuh’u) yalanladılar da, “ Deli!”  de
diler ve onu tebliğden men ettiler.

10— Nihayet o da, Rabbine dua ederek, “ Ben mağ
lûbum; bana yardım et!’ ’ dedi.

11— Bunun üzerine, biz de bardaktan boşanırcasına 
bir yağmurla gök kapılarını açtık.

12— Yerden de kaynaklar 
fışkırttık. Derken (iki su) tak
dir edilmiş bir iş üzerinde ka
rışıverdi.

13— Biz, Nûh’u tahtalar
dan yapılmış ve mıhlarla ça
kılmış gemiye yükledik.

14— Bizim nezaretimizle 
akar giderdi. Bunu, inkâr 
edilene (Nuh’a) bir mükâfat 
olarak yaptık.

15— Yemin olsun! Biz 
onu, bir ibret olarak bıraktık. 
Ama düşünen mi var?

16— Bak benim azabım ve 
tehdidlerim nasıl olurmuş?..

17— Yemin olsun! Bu 
Kur’ân'ı düşünmek için mü
yesser kıldık. Fakat düşünen 
var mı? _

18— Âd kavmi de (Hûd’u) 
tekzib etti. Ama bak, nasıl ol
du azabım ve tehdidlerim?..

19—  Gerçekten biz, üzer
lerine uğursuzluğu dâim bir 
günde, uğultulu bir rüzgâr 
gönderdik.

20— İnsanları kökünden 
sökülmüş hurma kütükleri 
gibi söküp atıyordu.

21— Bak nasıl oldu aza
bım ve tehdidlerim?..

22— Yemin olsun! Bu 
Kur’ân’ı düşünmek için mü
yesser kıldık. Ama düşünen 
mi var?

23— Semûd kavmi uyarı
ları tekzib ettiler.

24— “ içimizden bir insa
na mı uyacağız? O takdirde 
biz, mutlaka şaşkınlık ve de
lilik içinde oluruz.

25— O kitap aramızdan 
ona mı verildi? Hayır! O, ya
lancı bir şımarıktır. “  dediler.

26— Yarın bilecekler, ya
lancı şımarık kimmiş!

27— işte biz, onlara bir 
imtihan olmak üzere o dişi 
deveyi gönderiyoruz. Şimdi 
onları gözet ve sabret (ey 
Salih)!
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28— Hem onlara haber ver 
ki, su (deve ile) aralarında nev- 
betlidir (bir gün onlara, bir gün 
deveye). Her su nevbetinde 
(sahibi) hazır bulunmuş olsun 
(dedik).

29— (Bir müddet böyle de
vam ettiler, sonra bıktılar ve 
deveyi öldürmeye karar verdi
ler). Nihayet (Kudar namında
ki) arkadaşlarını çağırdılar. O da 
(kılıca) sarılarak (deveyi) kesti.

30— Fakat bak, azabım ve 
tehdidlerim nasıl oldu?..

31— Biz, onların üzerine bir 
nâra gönderdik. Neticede kuru 
ot ve ağıl çırpısı gibi oluverdiler.

32— And olsun! Biz bu Kur'- 
ân’ı düşünmek için müyesser 
kıldık. Ama düşünen mi var?

33— Lût kavmi uyarıları tek- 
zib ettiler.

34— Biz, onların üzerine taş 
yağdıran bir rüzgâr gönderdik. 
Yalnız Lût ailesini bir seher vakti 
kurtardık.

35— Tarafımızdan bir nimet 
olarak! İşte şükredeni biz böyle 
mükâfatlandırırız.

36— And olsun! (Lût) onları 
azabımızla korkutmuştu. Fakat 
o ihtarları, cidal ile karşıladılar.

37— Ve and olsun! Onun mi
safirlerine tecavüze kalkıştılar. 
Biz de onların gözlerini silme kör 
ediverdik, "Tadın bakalım aza
bımı ve tehdidlerimi!”  dedik.

38— And olsun! Bir sabah 
vakti onları devamlı bir azap 
bastırıverdi.

39— "Tadın bakalım azabımı 
ve tehdidlerimi!" dedik.

40— Yemin olsun! Biz bu 
Kur’ân’ı düşünmek için müyes
ser kıldık. Ama düşünen mi var?

41— Yemin olsun! Fir’avn ha
nedanına da uyarıcılar geldi.

42— Onlar, bütün mucizele
rimizi yalanladılar. Biz de onları 
güçlü, muktedire yaraşır bir şe
kilde yakalayıverdik.

43— (Ey Kureyş!) Sizin kâfir
leriniz onlardan daha mı hayır
lı? Yoksa sizin için İlâhi kitaplar
da bir berâet mi var?

44— Yoksa onlar, "Biz muzaffer bir cemaatiz" mi diyorlar?
45— (Ebû Cehil Bedir’de, “Biz muzaffer bir orduyuz!” 

dediği vakit şu âyet indi): Yakında o ordu bozulacak ve ar 
kalarını dönüp kaçacaklar.

46— Daha doğrusu onların asıl va’d edildikleri azap vakti 
kıyamettir. Kıyamet, daha şiddetli ve daha acıdır.

47— Muhakkak ki mücrimler sapıklık ve ateş içindedirler.
48— O gün onlar, yüzleri üstü ateşte sürünecekler. (Ken

dilerine), "Tadın bakalım ne imiş cehennemin dokunması!" 
denilecektir.

49— Gerçekten biz, her şeyi bir takdir ile yaratmışızdır.
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50— Bizim emrimiz ancak birdir, bir göz kırpması gi
bidir.

51— And olsun! Biz sizin benzerlerinizi helak ettik. 
Ama düşünen mi var?

52— Bununla beraber onların yaptıkları her şey def
terlerdedir.

53— Ve küçük büyük hepsi (Levh-i Mahfûz’da) ya
zılıdır.

54— Muhakkak takva sahipleri cennetlerde ve ırmak
lar (başın) da...

55— Hak meclisinde... Muktedir bir Melik’in (Allah Te-

âlâ’nın) huzurunda olacak
lardır.

(Sûre: 55)
ER-RAHMÂN SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
78 âyett

Rahmân ve
Rahim olan 

Allah’ın adı ile

1— Rahmân 
(olan Allah).

2 — K u r’â n ’ ı 
öğretti.

3— insanı ya
rattı.

4— Ona ko
nuşmayı öğretti.

5— Güneş ve 
ay hesapla hareket ederler.

6— Nebat da, ağaç da 
secde ederler (onlardan 
bekleneni yaparlar).

7— Göğü yükseltti ve mi- 
zânı koydu.

8— Ki, tartıda haddi aşma
yın.

9— Ve tartıyı adâletle tu
tun da teraziyi eksik bırak
mayın.

10— Yeri de bütün mahlû- 
kat için koydu (ve yaydı).

11— Orada çeşit meyve
ler, tomurcuklu hurma ağaç
ları...

12— Samanlı hububat ve 
hoş kokulu çiçekler var.

13— O halde (ey insan
larla cinler!) Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilir
siniz?

14— İnsanı pişmiş çanak 
çömlek gibi kuru bir çamur
dan yarattı.

15— Cânm (İblis’i) da du
mansız bir alevden yarattı.

16— O halde (ey insan
larla cinler!) Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilir
siniz?



533 Er-Rahmârı Sûresi Cüz: 27, Sûre: 55

17— O, hem iki doğunun, 
hem de iki batının Rabbidir (1).

18— O halde (ey insanlarla 
cinler!) Rabbinizin hangi nimet
lerini yalan sayabilirsiniz?

19— (Acı, tatlı) iki deryayı 
salmış, birbirlerine kavuşurlar.

20— Fakat aralarında bir per
de var; birbirine karışmazlar.

21—  0  halde Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilirsi
niz?

22— Onlardan inci ile mercan 
çıkar.

23— O halde Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilirsi
niz?

24— Denizdeki yüce dağlar 
gibi gemiler O ’nundur.

25— O halde Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilirsi
niz?

26— Yeryüzünde olan her 
canlı fânidir.

27— Yalnız azamet ve ikram 
sahibi Rabbinin zatı bakîdir.

28— O halde Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilirsi
niz?

29— Göklerde ve yerde kim 
varsa (hacetini) O'ndan ister. 
O, her gün bir iştedir (öldürür, 
diriltir, zengin eder, fakir düşü
rür ilâh...).

30— O halde Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilirsi
niz?

31— Ey insan ve cin, yakın
da sizin hesabınıza bakacağız.

32— O halde Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilirsi
niz?

33— Ey cinler ve İnsanlar ce
maati! Eğer göklerin ve yerin 
çevresini aşıp geçmeye gücü
nüz yeterse hemen geçin! Ge
çemezsiniz, meğer ki (Rabbiniz 
tarafından) bir kuvvet ola.

34— O halde Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilir 
siniz?

35— Üzerinize ateşten bir ya
lın, (siyah) bir duman gönderi
lir de kurtulamazsınız.

36— O halde Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilirsi
niz?
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37— Gök yarılıp da, kırmızı sahtiyan gibi bir gül haline gel
diği vakit! (Ne dehşetli olacaktır).

38— O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilir
siniz?

39— O gün ne bir insana, ne de bir cinniye günahı sorul
mayacak (başka vakit sorulacaktır).

40— O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilir
siniz?

(1) Yaz ve kış mevsimlerinde güneşin gerek doğduğu gerekse bat
tığı yerlerde farkbbk (ihtilâf-ı metaali') olur. Bu sebeple “İki doğu” 
ve “İki batı” tabirine şâhid oluyoruz.
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41— Mücrimler simalarından tanınır da alın saçlarından ve 
ayaklarından yakalanırlar.

42— O halde Rabbinlzln hangi nimetlerini yalan sayabilirsi
niz?

43— işte bu, mücrimlerin yalan saydıkları cehennem!..
44— Onlar bununla kaynar su arasında dolaşırlar.
45— O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsi

niz?
46— Rabbinin huzurunda durmaktan korkan için iki cennet 

var.
47— O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsi

niz?
48— (Her iki cennet de) dallı 

ağaçlarla dolu.
49— O halde Rabbinizin hangi 

nimetlerini yalan sayabilirsiniz?

50— O iki cennette iki akar kay
nak var.

51—  0  halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalan sayabilirsiniz?

52— O iki cennette her meyve
den çifte çifte vardır.

53— O balde Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalan sayabilirsiniz?

54— Astarları kalın ipekten yay
gılar üzerinde yan gelip zevk eder
ler. Her iki cennetin meyvelerinin 
erişilmesi de yakındır.

55— O halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalan sayabilirsiniz?

56— O cennetlerde, gözlerini 
kocalarından ayırmayan kadınlar 
vardır ki, kocalarından önce onla
ra ne bir insan dokunmuştur, ne 
de cinni!

57— O halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalan sayabilirsiniz?

58— O kadınlar, sanki yakut ve 
mercandırlar.

59— O halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalan sayabilirsiniz?

60— iyiliğin karşılığı ancak iyi
liktir.

61—  0  halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalan sayabilirsiniz?

62— Bu iki cennetten başka iki 
cennet daha var.

63— O halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalan sayabilirsiniz?

64— Her ikisi koyu yeşildir on
lar...

65— O halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalan sayabilirsiniz?

66— Her iki cennette fışkıran iki 
pınar var.

67— O halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
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68— O iki cennette çeşitli 
meyveler, hurmalar ve nar var.

69— O halde Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilirsi
niz?

70— içlerinde huyları güzel, 
yüzleri güzel kadınlar var.

71 — 0  halde Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilirsi
niz?

72— Çadırlarda (gözleri) ko
calarına hasredilmiş hûrîler var.

73— O halde Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilirsi
niz?

74— Onlara, kocalarından 
önce ne bir insan dokunmuştur, 
ne de bir cinni!

75— O halde Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilirsi
niz?

76— (Kocaları) yeşil yastık
lara ve güzel yaygılara yaslana
rak (zevk ederler).

77— O halde Rabbinizin han
gi nimetlerini yalan sayabilirsi
niz?

78— Azamet ve ikram sahibi 
olan Rabbinin ismi ne yücedir!..

(Sûre: 56)

EL-VÂKIA SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
96 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Kıyamet koptuğu vakit,
2— Onun kopmasını yalanla

yacak yoktur.
3—  0, indirici, bindiricidir (ki

mini cehenneme yuvarlar, ki
mini cennete gönderir).

4— Yer, şiddetle sarsıldığı,
5— Dağlar didik didik parça

landığı vakit,
6— Artık her şey saçılmış, toz 

olmuştur.
7— Siz de kıyamette üç sınıf 

olacaksınız.
8— (Birincisi) sağcılar (amel 

defterleri sağ taraflarından ve
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rilenler). Hem de ne sağcılar!..
9— (İkincisi) solcular(amel defterleri sol tarafından veri

lenler). Hem de ne solcular!..
10— (Üçüncüsü) hayır işlemekte öncüler, onlar (orada da) 

öncüdürler (peygamberler).
11— İşte yakınlık mertebesine ulaştırılanlar bunlardır.
12— Ki, Naîm cennetlerindedirler.
13— Geçmiş ümmetlerden bir cemaat,

. 14— Sonrakilerden (ümmet-i Muhammed’den) de biraz! 
(İşte öncüler bunlardır).

15— Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde,
16— Üzerlerinde yaslanarak karşı karşıya oturacaklardır.
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17— Etraflarında ebedî (genç)liğe erdirilmiş hizmetçiler do
laşır

18— Sürahilerle, ibriklerle, menba şarabından dolu kadeh
lerle...

19— Ondan başları ağrımaz, serhoş da olmazlar.
20— Beğendiklerinden meyveler.
21— Canlarının istediğinden kuş eti...
22— Bir de iri gözlü hûriler...
23— Saklı inciler gibi...
24— Bütün bunlar, yaptıkları amellere mükâfat içindir.
25—  Onlarcennette ne bir boş lâf İşitirler, nedegünaha iten

(hezeyan).
26—  Yalnız bir söz (işitirler

ki o da) "Selâm, selâm dır.
27— Sağcılar da ne sağcılar 

ya!..
28— Dalbastı kirazlar...
29— Sıvama muzlar...
3 0 — Uzun bir gölge 

içindeler...
31— Çağlayan bir su başın

da...
32 ,3 3 — Bitip tükenmeyen ve 

yasaklanmayan çok meyveler 
arasında.

3 4 — Ve yüksek karyolalar 
üzerinde (hûrilerle)dlrler.

35— Biz, o hûrileri yepyeni ya
ratmışadır.

36— Onları hep bâkire,
37— Kocalarına âşık, hep bir 

yaşta,
38— Sağcılar için (ayırmışız- 

dır).
39— Bir cemaat evvelki üm

metlerden,
40— Bir cemaat de sonraki 

ümmetlerden.
41 — Solcular da ne solcular

dır!..
42— içlerine işleyen biralev ve 

kaynar su ile,
43— Simsiyah bir dumandan 

gölge içindeler.
44— Serinde değil, faydalı da 

değil.
45— Çünkü onlar, bundan ön

ce keyiflerine düşkün İdiler.
46—  Veen büyük günah (olan 

şirk) üzerinde ısrar ediyorlardı.
47— “ Biz öldüğümüz, bir top

rak ve biryığınkemikolduğumuz 
vakit mi? Hakikaten biz mi dirile
cek mişiz?

4 8 — Evvelki atalarımız da 
mı?”  diyorlardı.

49— Deki: “ Hiç şüphesiz hem 
evvelkiler, hem sonrakiler!..

50— Belirli birgünün muayyen 
vaktinde mutlaka toplanacaklar
dır” .
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51— Sonra siz, ey sapkınlar, 
yalancılar!

52— Elbette bir ağaçtan, zak
kumdan yiyeceksiniz.

53— Ve ondan karınlarınızı 
dolduracaksınız.

54— Üstüne de o kaynar su
dan içeceksiniz.

55— Hem de susuz develer 
içişi gibi içeceksiniz.

56— işte ceza günü onlara 
konukluk budur!

57— Sizi, biz yarattık! Hâlâ 
tasdik etmeyecek misiniz?

58— Söyleyin bakayım döktü
ğünüz meni nedir?

59— Onu siz mi yaratıyorsu
nuz, yoksa yaratan biz miyiz?

60— Aranızda ölümü biz tak
dir ettik ve bizim önümüze ge
çilmez.

61— Kılıklarınızı değiştirmek
ten ve sizi b ilem eyeceği

niz bir şekilde ya
ratmaktan âciz de
ğiliz.

62— Herhalde 
ilk yaratılışınızı bil
diniz. O halde dü
şünsenize.

6 3 — Söyleyin 
bakayım ektiğiniz 
tohumu,

64— Onu yer
den siz mi bitiriyor
sunuz, yoksa biti
ren biz miyiz?

65— Dilese idik 
o ekini çerçöp ha

line getirirdik de, şaşar kalırdı
nız.

66— Doğrusu biz (attığımız
tohumu) borçlandırılmışadır.

67— Daha doğrusu biz büs
bütün mahrum kaldık!" (derdi
niz).

68—  Şimdi söyleyin bakalım! 
içtiğiniz suyu,

69— Onu buluttan siz mi in
dirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

70— Dilese idik onu tuzlu ya
pardık. O halde şükretsenize!

71— Söyleyin bakalım yaktı

ğınız ateşi,
72— Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz mi

yiz?
73— Biz o ateşi, (cehennem ateşine) bir muhtıra ve ova

daki yolculara bir menfaat yaptık.
74— O halde yüce Rabbinin ismi ile tesbîh et.
75— Peyderpey inen Kur'ân’a yemin ederim! (1).
76— Eğer bilirseniz bu yemin, gerçekten büyük bir yemin

dir.

(1) Bu âyete, "Yıldızların yerine yemin ederim.” şeklinde mânâ 
verenler de vardır.
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77— Muhakkak ki o, bir Kur'ân-ı Kerim'dir.
78— Bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) saklıdır.
79— Ona tertemiz olanlardan başkası el süremez (2).
80— Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.
81— Şimdi siz, bu kelâmı mı hor görüyorsunuz?
82— Ve rızkınızı, tekzibiniz mi yapacaksınız? (Yani yağmu

ru Allah’ın verdiğini inkâr edip, filan yıldızın doğması ver
di mi diyeceksiniz?).

83— (Görelim sizi), can boğaza dayandığı vakit,
84— Ki o vakit sizler, bakar durursunuz.
85— Halbuki biz o kişiye, sizden daha yakınız. Lâkin siz 

görmezsiniz.

86— Evet görelim sizi! Ceza 
çekmeyecekseniz,

87— O ruhu geri döndürseniz 
ya! İddianızda doğruysanız!

88— (Ölen kimse), eğer Al
lah’ın yakın (kul)larından ise.

89— Artık ona rahatlık, güzel 
bir rızık ve Naîm Cenneti var.

90— Ama sağcılardan ise,
91— Sana sağcılardan selâm 

olsun!
92— Fakat o inkârcı sapkın

lardan ise,
93— Ona da kaynar sudan 

bir konukluk!..
94— Bir de cehenneme atı

lış!..
95— İşte kesin gerçek budur!
96— O halde Rabbini o büyük 

ismi ile tesbîh et!

(Sûre: 57)

EL-HADÎD SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir.
29 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile 1 2 3

1— Göklerde ve yerde ne var
sa, hepsi Allah'ı tesbîh etmek
tedir. O, güçlü, hikmet sahibidir.

2— Göklerin ve yerin mülkü 
O’nundur, diriltir ve öldürür. O, 
her şeye kaadirdir.

3— O, hem evveldir, hem 
âhirdir, hem zâhirdir, hem bâtın
dır.O, her şeyi hakkıyle bilicidir 
( 1) .

(2) Kur'ân-ı Kerim her ne kadar 
abdestsiz olarak ezberinden okuna
bilirse de Kur’ân abdestsiz ele ah- 
namayacağma hükmedilmiştir.

(1) Evvel: Kendisinden önce hiç
bir varlık bulunmayan: Ahir: Kendi
sinden sonra hiçbir varlık olmayan; 
Zahir; Varbğı birçok debi ile açıkta 
olan Bâtm; Zatının hakikati itibariy
le, hislerin ve akılların idrakinden 
gizli olan, mânâsına gelmektedir.
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4— Gökleri ve yeri altı 
günde yaratan O’dur. Sonra 
Arş üzerine istivâ buyurdu 
(kudret ve saltanatı Arş’ı 
kapladı). Yere gireni ve on
dan çıkanı, gökten ineni ve 
ona çıkanı hep bilir. Nerede 
olsanız O sizinle beraberdir. 
Allah bütün yaptıklarınızı gö
rendir.

5— Göklerin ve yerin mül
kü O ’nundur ve bütün işler 
ancak Allah'a döndürülür.

6— Geceyi gündüze ka
tar, gündüzü de geceye ka
tar. Hem O, bütün göğüsler- 
dekileri en iyi bilendir.

7— Allah’a ve Peygambe
rine iman edin ve sizi halife 
kılıp (sarfa yetkili) kıldığı 
mallardan (Hak yolunda) 
harcayın. Sizden iman edip 
(Hak yolunda mal) sarfe- 
denler var ya! Onlar için bü
yük bir ecir vardır (2).

8— Size ne oluyor ki, pey
gamber sizi Rabbinize imana 
davet edip dururken Allah’a 
iman etmiyorsunuz. Halbuki 
eğer mü’min kimselerseniz, 
O sizden kesin söz de almış
tı.

9— Sizi karanlıklardan ay
dınlığa çıkarmak için kuluna 
(Hz. Peygambere) açık 
âyetler indiren O ’dur. Mu
hakkak ki Allah, size çok şef
katli, çok esirgeyicidir.

10— Hem Allah yolunda 
neye • harcamayasınız ki, 
göklerin ve yerin mirası za
ten Allah’ındır (hepsi O’na 
kalacaktır). Fetihten evvel 
Allah yolunda harcayıp sava
şanlarınız, başkaları ile bir

olamaz. Onlar, derece itibariyle sonradan harcayıp sa
vaşanlardan daha büyüktürler. Bununla beraber Allah, 
hepsine hüsnâyı (cenneti) vâ’d buyurmuştur. Allah, 
bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

11 — Kimdir o? Allah 'a karz-ı hasenle ödünç verecek 
(malım Allah yolunda sarfedecek) kimse ki, Allah o 
verdiğini ona katlayıversin! Hem onun için çok cömert
çe bir ecir vardır.

(2) Bu âyet-i kerimede Tebük seferi için en büyük mâli fedakâr
lıklarda bulunmuş olan Hz. Osman (r.a.)’a işaret vardır.
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12— Hatırla o günü ki, erkek ve kadın mü’minleri, 
nurları, önlerinde ve sağlarında koşarken göreceksin. 
(Kendilerine), "Bugün sizin müjdeniz, altlarından ır
maklar akan cennetlerdir, içlerinde ebedî kalacaksınız. 
İşte büyük saadet budur!’ ’ (denilir).

13— O gün, erkek ve kadın münafıklar, iman eden
lere, "Bize bakın da, nurunuzdan bir parçacık alalım!" 
diyecekler. Kendilerine (alay yoluyla), "Arkanıza dö
nün de, nur arayın! ’ ' denilecek ve hemen aralarına bir 
duvar çekilecek ki, kapısı vardır (Bu A’raf duvarıdır de

nilmiştir). Duvarın iç tarafın
da rahmet, dış (yani müna
fıklar) tarafında azap vardır.

14— Mü’minlere bağırır
lar: "B iz sizinle beraber de
ğil mi idik?’ ’ . Mü’minler, 
"Evet beraberdiniz. Lâkin 
siz kendinizi (nifaka) düşür
dünüz. Mü’minlere (felâket) 
gözettiniz; şüphe ettiniz. Ku
runtular sizi aldattı. Nihayet 
Allah’ın emri geldi (öldünüz). 
Bir de sizi o çok aldatıcı (şey
tan) Allah’a karşı bile aldat
tı.

15— Artık bugün ne siz
den fidye alınır, ne de küfre
denlerden. Yeriniz ateştir, si
ze yaraşan odur. O ne kötü 
yerdir!.. ’ ' diye cevap verirler.

16— İman edenlere, vakti 
gelmedi mi ki, kalbleri Allah’
ın zikrine ve inen Kur’ân aş
kına coşsun; ve bundan ön
ce kendilerine kitap verilmiş, 
sonra üzerlerinden uzun za
man geçip de kalbleri katılaş
mış ve çoğu fâsık olmuş kim
seler gibi olmasınlar.

17— Bilmiş olun ki Allah, 
yeri ölümünden sonra diriltir. 
Biz size âyetleri açıkladık. 
Umulur ki akıl edersiniz.

18— Hiç şüphe yok ki, er
kek ve kadın sadaka veren
ler ve Allah’a karz-ı hasen 
verenler (O’nun yolunda 
mal sarfedenler) için mükâ
fatları katlanır. Ve kendileri
ne cömertçe bir ecir vardır.
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19— Allah’a ve peygam
berlerine iman edenler yok 
mu? Onlar, Rableri katında 
çok doğru olanlar, ve (kıya
metin vuku bulacağına dair) 
şâhidlerdir. Onların hem se
vapları, hem nurları vardır. 
Küfredip âyetlerimizi yalanla- 
yanlarvarya! Onlardacehen- 
nemliklerdir.

20—  Bilmişolunki, budün- 
ya hayatı ancak bir oyun ve bir 
eğlence, bir süs ve aranızda 
bir övünme, mal ve evlâtta 
üreme yarışından ibarettir. 
Biryağmurgibi ki, onun bitir
diği nebat çiftçilerin hoşuna 
gider, sonra kurur. Onu sa
rarmış görürsün, sonra da 
çerçöpolur. Âhirette ise, şid
detli birazapveAllah'dan bir 
mağfiret, birrızavardır. Dün
ya hayatı ancak bir aldanış 
metâından başka bir şey de
ğildir.

21 — Rabbinizden bir mağ
firete vegenişliği.yerlegöğün 
genişliği gibi olan bir cenne
te doğru yarış edin ki, o cen
net, Allah ’a ve peygamberine 
iman edenler için hazırlan
mıştır. Bu, Allah infazl-u ihsâ- 
nıdır kİ, onu d iled ik lerine 
verir. Allah büyük ihsân sahi
bidir.

___________________________________________
22—  Yerde ve nefislerin izde hiçbir musibet vukua gel

mez kİ, bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta (Levh-i 
Mahfûz’da)yazılmışolmasın.Şüphesizki, buAllah’agö- 
re kolaydır.

23—  (Bunu Allah haber veriyor ki), elden yitirdikleri
nize yanmayın. Size verdikleriyle de şımarmayın. Allah 
çok övünen, çok kurumlanan hiçbir kimseyi sevmez.

24— O kimseler ki, hem cimrilik ederler, hem de in
sanlara cimriliği emrederler. Herkimde arkasını döner
se bilsin ki Allah, ganî ve hamde lâyık olanın tâ kendisidir.
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25— And olsun ki, biz peygamberlerimizi mucizelerle 
gönderdik. Hem onlarla birlikte kitabı ve adalet terazi
sini de indirdik ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar. Bir 
de demiri indirdik. Onda hem aşırı bir sertlik, hem de 
insanlara birçok faydalar vardır. Ve çünkü Allah, ken
disine ve peygamberlerine, görmeden kimlerin yardım 
edeceğini belli edecektir. Şüphesiz, Allah, kuvvetlidir, 
güçlüdür.

26— Yemin olsun ki, biz Nûh'u ve İbrâhim’i peygam
ber gönderdik. Zürriyetlerine de peygamberliği ve ki

tabı verdik. İçlerinden bazıla
rı hidâyete erdi, çokları ise 
fâsıklardır.

27— Sonra onların izlerin
den peygamberlerimizi ard 
arda gönderdik. Bir de arka
larından Meryem oğlu İsâ’yı 
gönderdik ve ona İncil’i ver
dik. Kendisine tâbi olanların 
kalblerine bir şefkat ve bir 
merhamet ihsan ettik. Bir de 
Rahbâniyyet (yani dünya
dan el çekip âhiret için ça
lışmak) ki, bunu onlar icat 
ettiler. Biz onu, üzerlerine 
farz kılmamıştık. Ancak Al
lah’ın rızasını aramak için 
yaptılar, sonra da gereği gi
bi riayet etmediler. Biz de iç
lerinden iman etmiş olanlara 
mükâfatlarını verdik. Çokları 
ise yoldan çıkmış fâsıklardır.

28— Ey iman edenler! Al
lah’dan korkun ve peygam
berine iman edin ki, size rah
metinden iki kat nasîb ver
sin. Ve size bir nur ihsan bu
yursun ki, onunla yürürsü
nüz. Hem de sizi bağışlasın. 
Allah çok bağışlayıcı, çok 
esirgeyicidir.

29— Çünkü ehl-i kitab bil
sinler ki, Allah’ın fazlından 
hiçbir şeye güç yetiremezleı 
ve muhakkak fazl-u İhsan Al
lah’ın yed (-i kudret) indedir. 
Allah çok büyük fazl-u ihsan 
sahibidir.
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(Sûre: 58)

EL-MÜCÂDELE 
SÛRESİ

Medine devrinde 
inmiştir 22 âyettir.

Rahmân ve Rahim 
olan Allah’ın adı ile

1— Kocası hakkında seninle 
mücadele eden ve Allah’a şikâ
yette bulunan kadının (1) sözü
nü Allah işitti. Zaten Allah ko
nuşmanızı dinliyordu. Çünkü Al
lah, her şeyi işiten, her şeyi gö
rendir.

2— içinizden zıhar yaparak ka- 
rılarından ayrılmaya kalkışan 
kimseler (bilmelidirler ki), o ka
dınlar onların anaları değillerdir. 
Anaları ancak onları doğuranlar
dır. Onlar, gerçekten çirkin ve 
asılsız bir söz söylüyorlar. Ama 
muhakkak Allah çok affeden, çok 
bağışlayandır.

3— Karılarına zıhar yapıp da, 
sonra sözlerini geri almak İçin dö- 
necekolanlaribilsinler ki), birbir
lerine temas etmeden (cinsî 
münasebette bulunmadan) ön
ce, koca üzerine bir köle azat et
mek lâzım gelir, işte (duydunuz 
ya) Size verilen nasihat budur. 
Allah, sizin bütün yaptıklarınız
dan haberdardır.

4— Fakat kim (köle) bulamaz
sa, cinsî münasebette bulunma
dan, arka arkaya iki ay oruç 
tutsun. Ona da gücü yetmeyen 
(sabah akşam) altmış yoksulu 
doyursun. (Hafifletme), Allah’a 
ve peygamberlerine İman edesi
niz diyedir. Bu hükümler Allah’
ın hudûdudur. (Bunlara uyma
yan) kâfirler için ise acıklı bir 
azap vardır.

5— Şüphesiz ki, Allah'a ve 
peygamberlerine muhalefet

edenler tepelendiler. Nitekim, onlardan öncekiler de tepelen- 
mişlerdi. Halbuki biz açık açık âyetler de indirmiştik. Kâfirler 
için aşağılayıcı bir azap vardır.

6— OgünAllahonlarıtoptandiriltecekde, bütün yaptıkla
rını kendilerine haber verecektir. Allah, bunu bir bir saymış, on- 
larsa unutmuşlardır. Allah, her şeye şâhiddir.

(1) Bu kadın, Havle binti Sa’lebe idi. Kocası Evs bin Sabit ona “Sen 
bana annemin sırtı gibisin” diyerek zıhar yapmıştı. Cahiliyet Arab
ian yanında zıbar, ebediyyen boşama hükmünde idi. O âna ka
dar bu hususta bir hüküm gelmediği için Peygamber (s.a.v.) kadının 
boşandığına hükmetmişti. Nihayet bu âyet gelerek o hükmü değiş
tirdi.
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7— Görmedin mi Allah, göklerde ne var, yerde ne 
varsa hepsini biliyor! Üç kişinin bir sır konuşması olu
yor mu, dördüncüsü mutlak O; beş kişinin konuşması 
oluyor mu, altıncısı mutlak O’dur. Bunlardan daha az 
mı, daha çok mu oluyor, nerde bulunurlarsa bulunsun
lar, mutlaka O yanlarındadır. Sonra bütün yaptıklarını, 
kıyamet günü kendilerine haber verecektir. Haberiniz 
olsun ki, Allah her şeyi en iyi bilendir.

8— Görmedin mi şunları! Gizli konuşmak kendileri
ne yasak edildi de, sonra dönüp yasak edildikleri şeyi

yapmakta ve günahı, düş
manlığı ve Peygambere isya
nı fısıldaşıyorlar. Senin yanı
na geldikleri vakit de, seni Al- 
lah’ın selâmlamadığı bir şey
le selâmlıyorlar. (Selâm sa
na diyecekleri yerde, sâm 
sana diyorlar. Halbuki bu
nun mânâsı ölüm sana de
mektir). Kendi aralarında 
ise, “ Bu söylediğimizden do
layı Allah bizi azaplandırsa 
ya !" diyorlar. Onlara cehen
nem yeter. Oraya girecekler
dir. O ne kötü dönüş yeridir!

9— Ey iman edenler! Fısıl- 
daştığınız vakit yalanı, düş
manlığı ve Peygambere isya
nı fısıldaşmayın. İyiliği ve tak- 
vâyı fısıldaşın. Allah’dan kor
kun ki, O’nun huzurunda 
toplanacaksınız.

10— (Kötü) fısıltı ancak 
şeytandandır. Bu, iman 
edenler üzülsün diyedir. 
Ama bu, Allah’ın izni olmak
sızın, onlara hiçbir zarar ve
recek değildir. Onun için 
mü’minler de yalnız Allah’a 
tevekkül etsinler.

11— Ey iman edenler! Si
ze meclislerde, “ Yer açın!’ ’ 
denildiği vakit, hemen yer 
açın ki, Allah da size geniş
lik versin. “ Kalkın!" denilin
ce de kalkıverin ki, Allah 
iman edenlerinizi yükseltsin. 
Kendilerine ilim verilenler 
için ise, dereceler vardır. Al
lah bütün yaptıklarınızdan 
haberdardır.
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12— Ey iman edenler! 
Peygambere gizli ma’ruzat- 
ta bulunmak istediğiniz vakit, 
fısıldaşmanızdan önce bir 
sadaka verin. Bu, sizin için 
daha hayırlı ve daha temiz
dir. Fakat bulamazsanız, 
şüphesiz Allah çok bağışla
yıcı, çok esirgeyicidir. (Son
ra bu hüküm şu âyetle nes- 
hedilmiştir):

13— Fısıldaşmanızdan 
önce sadakalar vermekten 
(fakir düşeriz diye) korktu
nuz mu? Mademki yapmadı
nız, Allah da sizin kusurunu
zu bağışladı. Ö halde nama
zı dosdoğru kılın, zekâtı ve
rin, Allah’a ve Peygamberine 
itaat edin. Allah bütün yap
tıklarınızdan haberdardır.

14— Görmedin mi o mü
nafıkları ki, Allah’ın gazab et
tiği bir kavme yardaklık et
tiler. Onlar ne sîzdendirler, 
ne de onlardan. Hem bilip 
dururlarken, yalan yere ye
min ederler.

15— Allah onlar için şid
detli bir azap hazırladı. Ger
çekten onların yaptıkları işler 
pek fenadır!..

16— Yeminlerini bir kal
kan yaptılar da, Allah’ın yo
lundan çevirdiler. Onun için 
onlara aşağılayıcı bir azap 
vardır.

17— Onları ne malları, ne 
de evlâtları hiçbir suretle Al
lah'dan kurtaramaz. Onlar 
cehennem liklerdir. Onlar 
orada ebedî kalacaklardır.

18— O gün (kıyamette)
Allah, onları toptan dirilte
cek, size yemin ettikleri gibi 
ona da yemin edecekler ve 
bir şey yapıyoruz sanacak
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lar. Dikkat!.. Onlar yalancıların tâ kendileridir.
19— Üzerlerini şeytan istilâ etmiş de Allah’ı hatırla

mayı kendilerine unutturmuştur. Bunlar şeytanın fırka- 
sıdırlar. Dikkat edin! Hiç şüphe yok ki şeytanın hizbi, 
hüsrana uğrayanların tâ kendileridir.

20— Allah’a ve Peygamberine muhalefet edenler var 
ya! Onlar, en alçaklar arasındadırlar.

21— Allah (Levh-i Mahfuz’da şöyle) yazmıştır: “Ye
min olsun! Mutlaka hem ben gaalib geleceğim, hem 
peygamberlerimi” . Çünkü Allah çok kavidir; güçlüdür.
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22— Allah’a ve âhiret gününe iman eden hiçbir ka
vim bulamazsın ki, Allah’a ve peygamberine muhale
fet edenlerle sevişsin! Velev ki o muhalifler, babaları ve
ya oğulları veya kardeşleri yahut hısımları, hemşehri
leri olsun!., işte Allah bunların kalblerine imanı yazmış; 
ve kendilerini, tarafından bir ruh (nur) ile kuvvetlendir
miştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere ko
yacak; orada ebedî olarak kalacaklardır. Öyle ki, Allah 
onlardan razı, onlar da Allah’dan razıdırlar. İşte bun
lar, Allah’ın fırkasıdırlar. Dikkat edin! Hiç şüphesiz Al
lah’ın hizbi, zafer bulanların tâ kendisidir.

(Sûre: 59) 

EL-HAŞR SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir.
24 âyettir.

Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Göklerde ve yerde 
olanlar, hep Allah’ı teşbih et
mektedir. O, güçlüdür, hik
met sahibidir.

2— Ehl-i kitaptan küfre
denleri (Yahûdilerden Benî 
Nadir kabilesini) ilk sürgün
de yurtlarından çıkaran O ’- 
dur (1). Siz, çıkacaklarını 
sanmıştınız. Onlar da tahki
matlarının ve karalarının, 
kendilerini Allah’dan koruya
cağını sanmışlardı. Fakat Al
lah onları, hesap etmedikle
ri taraftan bastırıverdi ve 
kalblerine korku düşürdü. 
Öyle ki evlerini hem kendi el
leriyle, hem mü’minlerin elle
riyle harap ediyorlardı. Artık 
siztdüşünün de) ibret alın ey 
akıl sahipleri!..

3— Eğer Allah onlara sür
günü yazmamış olsaydı, 
kendilerini mutlaka dünyada 
azap ederdi. Âhirette ise, on
lara ateş azabı vardır. 1

(1) İlk sürgünde Şam’a, son sür
günde de Hz. Ömer tarafından Hay- 
ber'e gönderilmiştir.
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4— Bunun sebebi şu: 
Çünkü onlar, Allah’a ve Pey
gamberine muhalefet ettiler. 
Kim Allah’a muhalefette bu
lunursa, bilsin ki Allah, şid
detli azap sahibidir.

5— Herhangi bir hurma 
ağacını kestinizse veya kök
leri üzerinde dikili bıraktınız- 
sa, hep Allah’ın izniyledir ve 
o fâsıkları perişan edeceği 
için (bu müsaade veril
miştir (2) .

6— Allah’ın onların malla
rından peygamberine vere
ceği ganimete gelince, siz 
ona ne at koşturdunuz, ne 
de deve!.. Lâkin Allah pey
gamberlerini, dilediği kimse
lere musallat eder. Allah her 
şeye kaadirdir. 7 8 9

7— Allah'ın (feth edilen)
beldeler halkından peygam
berine verdiği ganimet Al
lah’ın, peygamberin, akraba
sının, yetimlerin, yoksulların 
ve yolda kalmış kimselerindir
(3). Tâ ki o mal, sizden yal
nız zenginler arasında dola
şan bir devlet olmasın. Birde 
peygamber size ne verdi ise 
onu alın, neyi yasak etti ise 
ondan vazgeçin. Allah’dan 
korkun. Çünkü Allah şiddet
li azap sâhibidir.

8— (İmrenin) O fakir mu
hacirlere ki, yurtlarından ve 
mallarından çıkarılmışlardır. 
Allah’dan birfazl-u İhsan ve 
rıza ararlar. Allah’a ve Pey
gamberine yardım ederler. 
İşte bunlar, sâdıkların tâ 
kendileridir.

9— Onlardan önce, yurdu 
(Medine’yi) hazırlayıp iman 
sahibi olanlar (yani Ensâr), 
kendilerine hicret edip gelen

leri severler. Onlara verilen ganimetten dolayı nefisle
rinde bir kıskançlık duymazlar, onları kendi nefislerine 
tercih ederler. Velev ki, kendilerinde fakr-u ihtiyaç ol
sa bile! Kim de nefsinin (mala olan) hırsından korunur
sa, işte onlar felâha erenlerin tâ kendileridir.

(2) Âyet Müslümanların Yahûdilerin hurmalarından bir kısmını 
kesmeleri üzerine ortaya çıkan sıkıntılı durumlarını gidermek için 
nâzil olmuştur.

(3) Ganimet, Peygamber Efendimiz ile bu dört sınıfa verildi. Beş
te birin beşte biri bu dört sınıfa taksim edilir, kalanı Peygamber
(s.a.v)’in olurdu.
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10— Onlardan (muhacirlerle ensârdan) sonra gelenler, ' 1 Ey 
Rabbimiz! Bizi ve imanda bizi geçmiş olan kardeşlerimizi bağış
la. iman etmiş olanlar için kalblerimizde bir kin bırakma. Ey Rab- 
bimiz! Muhakkak ki sen, çok şefkatli, çok esirgeyicisin!”  der
ler.

11— Münafıklık yapanları görmedin mi? Ehl-i kitaptan küfre
den kardeşlerine, “ Yemin ederiz ki, eğer siz yurdunuzdan çıka
rılırsanız, muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız ve sizin aley
hinizde ebediyyen kimseye itaat etmeyiz. Size savaş açılırsa, mut
laka size yardım ederiz.” diyorlar. Halbuki Allah şâhidlik eder 
ki onlar muhakkak yalancıdırlar (4).

12— Yemin olsun, onlar çıkarılırlarsa, onlarla beraber çıkmaz

lar. Ve yemin olsun, 
onlara savaş açılırsa 
yardım etmezler.
(Bilfarz) yardım et
seler, mutlaka arka
larını dönüp kaçar
lar. Sonra da yardım 
olunmazlar.

13— Muhakkak onların yürek
lerindeki sizin korkunuz, Allah 
korkusundan daha ziyadedir. Bu, 
onların anlayışsız bir kavim olma
larındandır (5).

14— Onlar toplu bir halde size 
karşı savaşmazlar. Ancak tahkim 
edilmiş yerlerde veya duvarlar ar
kasından harp ederler. Kendi ara
larında çarpışmaları ise şiddetli
dir. Sen onları toplu sanırsın, hal
buki kalbleri dağınıktır. Bu, onla
rın akılları ermez bir kavim olma
larındandır.

15— (Onların) hali, kendilerin
den az evvel geçenlerin hali gibi
dir ki, yaptıklarının cezasını taddı- 
lar. Onlara acıklı bir azap da var
dır (6).

16— (Münafıkların sözünü din
lemeleri hususundaki halleri de)
şeytanın hali gibidir. Hani insana, 
“ Küfüret!’ ’ demişti. Küfüredince 
de, “ Ben senden beriyim. Çünkü 
ben, âlemlerin Rabbi olan Allah’- 
dan korkarım!”  demişti.

(4) Bu âyet münafıkların reisi Ab
dullah b. Ubeyy’in Nadir oğullan ile 
mektuplaşmasını ve onlara yardım 
hususunda verdiği teminatı haber 
veren, bu yönüyle de Kur’ân’ın i’- 
cazma delâlet eder.

(5) Bu âyet, münafıkların Allah’- 
dan çok, mü’minlerden korktukları
nı gösteriyor. Bu durum Allah’ın 
azabım hemen görmediklerinden ve 
Allah’ın azabım tehir etmesinden- 
dir.

(6) Yani Yahûdilerin durumu, çok 
kısa bir zaman önce Bedir’de mağ
lûp ve perişan olan müşriklere ben- 
zemiştir.
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17— Sonra ikisinin de akı
beti ebedî olarak cehennem
de kalmak olmuştu, işte za
limlerin cezası budur.

18— Ey iman edenler! Al- 
lah’dan korkun. Ve herkes 
yarın (7) için önden ne gön
derdiğine baksın. Hem Al- 
lah’dan korkun. Çünkü Allah 
bütün yaptıklarınızdan ha
berdardır.

19— Ve o kimseler gibi ol
mayın ki, Allah’ı unutmuşlar, 
hem (Allah) da onlara kendi
lerini unutturmuştur, işte 
bunlar fâsıkların tâ kendileri
dir.

2 0 — Cehennemliklerle 
cennetlikler bir değildir. Cen
netlikler murada erenlerdir.

21— Biz, bu Kur’ân’ı bir 
dağın üzerine indirseydik, 
mutlaka onu Allah korkusun
dan baş eğmiş, paramparça 
olmuş görürdün. Bu temsil
ler var ya, biz onları insanla
ra getiriyoruz. Olur ki düşü
nürler.

22— O, öyle Allah ’dır ki, 
O ’ndan başka hiçbir ilâh 
yoktur. Gizliyi de bilendir, 
aşikârı da. O, Rahmân (ve) 
Rahimdir.

23— O, öyle Allah ’dır ki, 
O ’ndan başka hiçbir ilâh 
yoktur. Melik tir (padişahtır). 
Kuddüs’dür (noksanlıklar
dan beridir). Selâm dır. (bü
tün âfetlerden, belâlardan 
sâlimdir). Mü min dir (emni
yet verendir). Müheymin'dir 
(her şeyi görüp gözetir). 
Azîz’dir (güçlüdür). Cebbâr’- 
dır (kulların hallerini düzel
tir). Mütekebbir’dir(Azâmet 
ve ululuk sahibidir). Allah, o 
müşriklerin koştukları ortak

©  t â

lardan münezzehtir.
24— O öyle Allah’dır ki, Hâlik’dir (her şeyi yaratan

dır). Bârî’dir (yoktan var edendir). Musavvir’dir(bütün 
mahlûkata şekil verir). Esma-i hüsna (en güzel isim
ler) O’nundur. Bütün göklerde ve yerde olanlar, hep 
O ’nu teşbih eder. O, güçlü, hikmet sahibi olandır (8).

(7) Yarınla, Kıyamet Günü kastedilmiştir.
(8) Kim Haşir Sûresi’nin sonundaki şu üç âyeti okursa akşama ka

dar bağışlanmasını dileyecek yetmiş bin melek görevlendirilir. O kim
se o gün ölürse, şehit olarak ölür, akşamleyin ölürse yine böyledir.
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(Sûre: 60)

EL-MÜMTEHİNE SÛRESİ

cihad için çıktınızsa (düşmanla
rımı dost edinmeyin!). Siz onla
ra sevgi göstererek sır veriyor
sunuz. Halbuki ben, sizin gizle
diklerinizi de, açıkladıklarınızı da 
hep bilirim. Sizden kim bunu ya
parsa, artık hak yolun ortasın
dan sapmıştır.

2— Eğer onlar size üstün ge
lirlerse, hepinize düşman kesi
lirler ve size ellerini, dillerini kö
tülükle uzatırlar, küfretmenizi ar
zu ederler.

3— Ne hısımlarınız, ne de ev
lâtlarınız size aslâ fayda vermez. 
Allah, kıyamet gününde aranızı 
ayıracaktır. Allah, bütün yaptık
larınızı en iyi görendir.

4— Gerçekten sizin için ibrâ- 
him’de ve beraberindekilerde 
güzel bir örnek vardı. Hani ka- 
vimlerine şöyle demişlerdi: “ Biz 
sîzlerden ve Allah'dan başka 
taptıklarınızdan beriyiz. Siz bir 
olan Allah’a iman edinceye ka
dar sizi tanımıyoruz. Sizinle ara
mızda ebedî düşmanlık ve kin 
baş gösterdi.’ ’ Ancak İbrahim’
in babasına, “ Senin için mutla
ka mağfiret dileyeceğim. Ama 
senin için Allah’ın azabından 
hiçbir şey gidermeye gücüm 
yetmez" demesi müstesnadır. 
(İbrâhim ve beraberindekiler), 
“ Ey Rabbimiz! Biz ancak sana 
tevekkül ettik ve ancak sana yö
neldik. Dönüş yalnız sanadır. 5

5— Ey Rabbimiz! Bizi, o küf
redenlere fitne yapma (ezdir
me!) Bizi bağışla Ey Rabbimiz! 
Çünkü sen yegâne güçlü, hik
met sahibisin dediler.

Medine devrinde inmiştir. 13 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Ey imân edenler! Düşmanlarımı ve düşmanlarınızı dost
lar edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar 
Hak’tan size geleni (Kur’ân’ı) inkâr ettiler (1). Rabbiniz Al
lah’a iman ediyorsunuz diye sizi ve Peygamberi (Mekke’den) 
çıkarıyorlardı. Eğer sizler, benim yolumda ve rızâm uğrunda

(1) Hâtib bin Beltaa, Mekke müş
riklerine mektup yazmış, Peygam
ber (s.a.v.)’in onlarla harp edeceği
ni bildirmişti. Çünkü müşriklerin ya
nında aile efradı vardı. Peygamber 
(s.a.v.), Allah'ın bildirmesi ile bu 
mektubu gerisin geriye almış ve Hâ- 
tib'i mazur saymıştı.
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6— Andolsun ki onlarda 
sizin için, Allah (ın rızasını) 
ve âhiret gününü umanlar 
için güzel bir örnek vardır. 
Kim yüz çevirirse, bilsin ki, 
Allah, yegâne ganîdir (hiçbir 
şeye muhtaç değildir), övül
meye lâyıktır.

7— Umulur ki Allah, sizin
le onlardan olan düşmanları
nız arasında bir sevgi mey
dana getire. Allah kaadirdir. 
Allah çok bağışlayıcı, çok 
esirgeyicidir.

8— Allah, din hususunda 
sizinle savaşmamış ve sizi 
yurtlarınızdan çıkarmamış 
olan kâfirlere iyilik etmeniz
den, adâlet göstermenizden 
sizi men etmez. Çünkü Allah, 
adâlet gösterenleri sever. 9 10

9— Allah, sizi ancak din 
hususunda sizinle savaşan, 
sizi yurtlarınızdan çıkaran ve 
çıkarılmanıza yardım eden 
kimseler İle, dost olmanızdan 
men eder. Kim de onlarla 
dost olursa, işte onlar zalim
lerin tâ kendileridir.

10— Ey iman edenler! Si
ze, mü'min kadınlar muhacir 
olarak gelirlerse onları imti
han edin. Allah onların iman
larını pekâlâ bilir. Bu imtihan 
üzerine, onların mü’min ol
duklarını anlarsanız, kendile
rini kâfirlere geri vermeyin. 
Onlar, kâfirlere helâl değildir. 
Kâfirler de onlara helâl değil
dir. Bununla beraber sarfet- 
tikleri mehirleri, o kâfirlere 
verin. Mehirlerini verdiğiniz 
takdirde, o kadınları nikâh et
menizde size bir günah yok
tur. Kâfir kadınlarınızı nikâ
hınız altında) tutmayın. Siz, 
verdiğiniz mehirleri (onların

vardıkları kâfir kocalarından) isteyin. Kâfirler de (si
zinle evlenen mü’min kadınlarına) sarf ettikleri mehir
leri (sizden) istesinler. İşte size Allah’ın hükmü budur. 
Aranızda O hüküm veriyor. Allah her şeyi bilen, hikmet 
sahibi olandır.

11— Eğer zevcelerinizden biri (dinden çıkarak) kâ
firlere kaçar da, siz de savaşta ganimet alırsanız, zev
celeri (kâfire) gitmiş olanlara (ganimetten), sarf ettik
leri mehir kadar verin ve ancak kendisine iman ettiği
niz Allah'dan korkun.
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12— Ey Peygamber! Mü’min kadınlar sana gelerek, 
Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapma
mak, zina etmemek, evlâtlarını öldürmemek, elleriyle 
ayakları arasında bir bühtan uydurup getirmemek 
(gayri meşru bir çocuk doğurup onu kocasına nisbet 
etmemek), bir iyilik (işlemek)te sana isyan etmemek 
şartiyle bey’at ederlerse (söz verirlerse), bey’atlarını 
kabul ediver. Ve onlar için Allah’dan mağfiret dile. Çün
kü Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.

13— Ey iman edenler! Allah’ın gazab ettiği bir ka-

vimle (Yahudilerle) dost ol
mayın ki, onlar âhlretten 
ümidlerini kesmişlerdir. Ka
birlerde yatan kâfirlerin me’- 
yûs olmaları gibi, ye’se düş
müşlerdir.

(Sûre: 61)

ES-SAF SÛRESİ

Medine devrinde 
inmiştir. 14 âyettir.

Rahmân ve Rahim 
olan Allah’ın adı ile

1— Göklerde ve yerde ne 
varsa, hepsi Allah’ı teşbih et
mektedir. O güçlü, hikmet 
sahibi olandır

2— Ey iman edenler! Yap
mayacağınız şeyi niçin söy
lersiniz? (Cihad istersiniz, 
Uhud’da bozguna uğrarsı
nız).

3— Yapmayacağınız şeyi 
söylemeniz, Allah indinde 
gadab (a sebep olma) yö
nünden büyüdü.

4— Muhakkak ki Allah, 
kendi yolunda kenetlenmiş 
bir bina gibi saf olarak çarpı
şanları sever. 5

5— Hatırla ki bir vakitler 
Mûsa kavmine, “ Ey kavmim! 
Bana niçin eziyet ediyorsu
nuz? Pekâlâ biliyorsunuz ki 
ben, size Allah’ın peygambe
riyim !’’ demişti. Vaktâ ki, 
haktan sapıp eğildiler. Allah 
da kalblerini saptırdı. Allah 
fâsık bir kavme hidâyet ver
mez.
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6— Hani Meryem’in oğlu 
İsa, “ Ey isrâil oğulları! Ben, 
size Allah’ın peygamberiyim. 
Benden önceki Tevrat’ı tas
dik edici ve benden sonra 
gelecek Ahmed isimli bir 
peygamberi müjdeleyici ola
rak ( g e l d i m ) ’ ’ demişti. Son
ra onlara mûcizelerle gelin
ce, “ Bu açık bir sihirdir”  de
diler.

7— İslâm’a çağırıldığı hal
de, Allah’a karşı yalan uydu
ran kimseden daha zalim kim 
olabilir? Allah, zalim bir kav
ime hidâyet vermez.

8 —  Allah’ın nurunu ( İ s 
l â m ’ı) ağızlarıyle söndürmek 
istiyorlar. Allah işe, nurunu 
tamamlayacaktır, isterse kâ
firler hoşlanmasınlar.

9— Dinini, her dinin üstü
ne çıkarmak için, peygambe
rini hidâyet ve hak dinle gön
deren O’dur. İsterse müşrik
ler hoşlanmasınlar.

10— Ey iman edenler! Si
zi, acıklı bir azaptan kurtara
cak bir kazanç ( y o l u n u )  size 
göstereyim mi?

11— Allah’a ve Peygam
berine iman edip mallarınız
la, canlarınızla Allah yolunda 
mücahede edersiniz. Eğer 
bilirseniz, bu sizin için daha 
hayırlıdır.

12— Günahlarınızı bağış
lar ve sizi altlarından ırmak
lar akan cennetlere, Adn 
cennetlerindeki güzel mes
kenlere koyar. İşte büyük 
saâdet budur.

13— Başka bir kazanç da
ha var ki, onu seveceksiniz. 
Allah’dan bir zafer ve yakın

bir fetih(dir). ( M e k k e ’nin fe th in i )  sen mü'minlere müj
dele.

14— Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun. Ni
tekim Meryem’in oğlu İsa, havârilere “ Allah’ın zaferi
ne kavuşmak için, bana kim yardımcı olacak?”  demiş
ti. Havâriler, “ Biz Allah’ın yardımcılarıyız!”  dediler. Bu
nun üzerine İsrâil oğullarından bir tâife İsa’ya iman et
ti, bir tâife de kâfir oldu. Biz de iman edenleri, düşman
larına karşı te ’yid ettik. Bu suretle onlara üstün geldi
ler
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(Sûre: 62)

E L - C U M U A  S Û R E S İ

Medine devrinde inmiştir. 11 âyettir.

R a h m â n  v e  R a h im  o la n  A l l a h ’ın a d ı  ile

1—  Göklerde ve yerde ne varsa ( h e p s i )  mülkün sa
hibi ( n o k s a n l ık la r d a n )  münezzeh, yegâne güçlü ve hik
met sâhibi Allah’ı teşbih eder.

2 —  Okuma yazma bilmeyen ( A r a b ) l a r  içinde kendi

lerinden bir peygamber gön
deren O ’dur. ( B u  p e y g a m 
b e r ) ,  onlara Allah’ın âyetlerini 
okuyor; onları, ( ş i r k t e n )  te
mizliyor; onlara kitabı ve hik
meti öğre tiyo r. Halbuki 
bundan önce açık bir sapkın
lık içinde idiler.

3— Ve daha 
onlardan başka
larına ki, henüz 
onlara yetişme
mişlerdir ( b u n l a r  
a s h a b d a n  s o n r a  
g e l e n  tâ b i în d ir ) .  
O, güçlü, hikmet 
sahibidir.

4 —  Bu Allah’ın 
lûtfudur, onu di
lediğine verir. Al
lah, büyük fazl-u 
İhsan sahibidir.

5 —  Kendilerine Tevrât 
yükletilen, sonra da onu ta
şımayan ( o n u n l a  a m e l  e t 
m e y e n )  kimselerin hali, c ilt
lerle kitap taşıyan eşeğin hali 
gibidir. Allah’ın âyetlerini ya
lanlayan kavmin hali ne ç ir
kindir!.. Allah, zalim kavme 
hidâyet vermez.

6— De ki: “ Ey Yahûdiler! 
Eğer siz kendinizi başka in
sanlardan ayrı olarak Allah’
ın dostları sanıyor, doğru da 
söylüyorsanız, haydi ölümü 
isteyin!’ ’ .

7 —  Halbuki onlar, kendi 
yaptıkları ( g ü n a h l a r )  yüzün
den, ölümü hiçbir zaman is
temezler. Allah zalimleri çok 
iyi bilir. 8

8— De ki: “ Haberiniz ol
sun! O sizin kaçıp durduğu
nuz ölüm, mutlaka başınıza 
gelecektir. Sonra gizliyi, aşi
kârı bilen Allah’a döndürüle
ceksiniz de O, size neler ya
par olduğunuzu haber vere
cektir” .
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9— Ey iman edenler! Cu
ma günü, namaz için ( e z a n 
la )  çağrıldığınız vakit, hemen 
Allah’ın zikrine koşun. Alış
verişi bırakın. Eğer bilirseniz, 
bu sizin için daha hayırlıdır.

10— Namaz kılındığı vakit, 
yeryüzüne dağılın da Al
lah’ın fazlından rızık arayın. 
Allah’ı çok zikredin ki, felah 
bulasınız.

11— Böyle iken, bir tica
ret veya eğlence gördükle
rinde ona ( d o ğ r u )  sökün et
tiler de seni ayakta bıraktılar. 
De ki: “ Allah’ın yanındaki 
( s e v a b ) ,  eğlenceden de, ti
caretten de daha hayırlıdır. 
Allah rızık verenlerin en 
hayırlısıdır" (1).

(Sûre: 63)
E L - M Ü N A F İ K Û N  S Û R E S İ

Medine devrinde inmiştir.
11 âyettir.

R a h m â n  v e  R a h im  o la n  
A l l a h ’ın a d ı  ile

1— Münafıklar sana geldi
ği vakit, “ Şehâdet ederiz ki 
sen, hakikaten Allah’ın pey
gamberisin!”  dediler. Allah 
da biliyor ki sen, hakikaten 
O’nun peygamberisin. Ama 
Allah şâhid ki, hakikaten mü
nafıklar yalancılardır.

2— Yeminlerini bir kalkan 
yaptılar da Allah'ın yolundan 
saptılar. Gerçekten onlar ne 
fena yapıyorlar!..

3— Bu, şundandır: Çünkü 
onlar iman ettiler, sonra kâ
fir oldular. Bu yüzden kalb- 
leri mühürlendi. Artık onlar 
anlamazlar.

4— Onları gördüğün va
kit, kalıpları hoşuna gider. 
Konuşurlarsa sözlerini din
lersin. Sanki onlar dayanmış 
keresteler gibidirler. Her gü
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rültüyü, kendi aleyhlerinde sanırlar. Düşman, işte bun
lardır. Onlardan korunuver. Allah kahretsin onları! 
( H a k t a n )  nasıl dönüyorlar? (1).

(1) Bir cuma günü, Peygamber (s.a.v.) hutbe okurken, zahire yük
lü bir kervan gelmişti. Bunu haber veren def seslerini işitince as- 
hab mescidden dışarı çıkmışlar, içeride sadece on iki kişi kalmıştı. 
Bu durum üzerine bu âyet-i kerime inmiştir.

(1) Bu âyet-i kerime ile münafıkların reisi Abdullah b. Ubeyy, Mu- 
ğıs bin-i Kays ve Ced, bin Kays'a işaret edilmiştir. Gerçekten bun
lar çahm satarak, Hz. Peygamber'in meclisine gelir, duvara daya
nır, yaldızh konuşmalar yaparlardı.



Cüz: 28, Sûre: 63 El-Münafikûn Sûresi 556

\ o Ş y o  jr İS ©¿ruL̂  ü '

» â ' A i 5 $ ı '¿ / f jM  '¿ t A ' 

** ✓ w

&  'y y 3 ^  ©oA-UâJ

© ¿-"lül 'j  j  ]A—-b

5— Onlara, “ Gelin, Allah’ın Resulü sizin için mağfi
ret dilesin!’ ’ denildiği vakit, başlarını çevirirler ve gö
rürsün ki, kibirlenerek yan çizerler.

6— Onlar için mağfiret dilesen de, dilemesen de hep 
birdir. Allah onları asla bağışlayacak değildir. Çünkü 
Allah, fâsık bir kavme hidâyet vermez.

8— Onlar, “ Eğer Medine’
ye bir dönersek yemin olsun, 
bizden en güçlü ve şerefli 
olan, en zayıfı mutlaka ora
dan çıkaracaktır’ ’ diyorlar. 
Halbuki güç, kuvvet Allah’ın, 
Peygamberinin ve mü’minle- 
rindir. Lâkin münafıklar bil
mezler.

9— Ey iman edenler! Sizi, 
mallarınız ve çocuklarınız Al
lah’ı anmaktan alıkoymasın. 
Her kim bunu yaparsa, işte 
onlar hüsrâna uğrayanların 
tâ kendileridir.

10— Sizden birinize ölüm 
gelip de, “ Ey Rabbim! Beni 
yakın bir zamana kadar ge- 
ciktirsen de, sadaka versem 
ve sâlihlerden olsam a !...”  
demezden önce, size verdi
ğimiz rızıklardan (Hak yolun
da) harcayın!

7— Onlar öyle kimselerdir ki, “ Resûlullah’ın yanın- 11— Halbuki bir kimseyi 
dakilere (muhacirlere) bir şey vermeyin ki dağılsınlar. ’ ’ eceli gelince, Allah aslâ ge
diyorlar. Halbuki göklerin ve yerin hâzineleri Allah'ın- ciktirmez. Allah bütün yap- 
dır. Lâkin münafıklar anlamazlar. tıklarınızdan haberdardır.



557 Et-Teğâbün Sûresi Cüz: 28, Sûre: 64

(Sûre: 64)

ET-TEĞÂBÜN SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir.
18 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1 — Göklerde ve yerde ne var
sa, hepsi Allah’ı tesbîh eder. 
Mülk O’nundur; hamd O'nun- 
dur; O, her şeye kaadirdir.

2— O, sizi yaratandır. Öyle 
iken kiminiz kâfir, kiminiz mü’- 
mindir. Allah bütün yaptıklarını
zı lâyıkıyle görendir.

3— Gökleri ve yeri hak ile ya
ratmış, size şekil vermiş, şekille
rinize de güzellik bahşetmiştir. 
Nihayet dönüş de ancakO’nadır.

4— Göklerde ve yerde olan her 
şeyi bilir. Sizin bütün gizledikle
rinizi ve aşikâre yaptıklarınızı da 
bilir. Allah, göğüslerin içindegizli 
olanı en iyi bilendir.

5— Bundan önce küfredenle
rin haberi gelmedi mi size? Onlar 
yaptıklarının cezasını taddılar. 
Daha onlara da acıklı bir azap var- 
dır (1).

6— Bu, şundandır: Çünkü, on
lara peygamberleri mûcizelerle 
geliyorlardı da onlar, ‘ ‘ Bizi insan
lar mı yola getirecekler?” deyip 
küfretmişler ve aksine gitmişler
di. Allah da müstağni olduğunu 
gösterdi. Allah ganîdir, övülme
ye lâyıktır. 7

7— Küfredenler, öldükten 
sonra diriltilmeyeceklerini san
dılar. De ki: "Hayır! Rabbime 
yemin ederim ki, mutlaka dirilti
leceksiniz. Sonra da mutlaka 
yaptıklarınız size haber verile
cektir. Bu da, Allah'a göre ko
laydır.”
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8— Onun için siz, Allah’a, Peygamberine ve indirdiğimiz 
nûra (Kur’ân’a) iman edin. Allah bütün yaptıklarınızdan ha
berdardır.

9—  Öğündeki, (Allah), ödemek (kıyamet) günü için sizi bir 
araya getirecek, işte bu, aldanma günüdür (mü’minler cen
netteki yerlerini alarak kâfirleri aldatırlar). Kim Allah a iman 
ederdeyararlıişyaparsa, Allah onun günahlarını örter veonu, 
altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Artık ebedî olarak ora
da kalırlar. İşte büyük saâdet budur.

(İJ Bunlar Nûh, Hûd, Salih ve Lût peygamberlerin küfürde ısrar 
eden kavimleridir.
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10— Küfredip âyetlerimizi yalanlayanlar yok mu? İşte 
onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardır. O 
ne fena varılacak yerdir.

11— Allah’ın izni olmadıkça, hiçbir musibet başa gel
mez. Kim de Allah’a iman ederse, Allah onun kalbine 
hidâyet verir. Allah her şeyi en iyi bilendir.

12— Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin. 
Eğer yüz çevirirseniz (bilin ki) Peygamberimize düşen 
sadece açık bir tebliğdir.

13— Allah, 
kendinden başka 
hiçbir ilâh olma
yandır. M ü’min- 
ler ancak Allah’a 
tevekkül etmeli
dirler.

14— Ey iman 
edenler! (Haberi
niz olsun ki), zev
celerinizle evlât
larınızdan bir kıs
mı size düşman
dır. Onun için 
onlardan sakının.
Ama affeder, ku
surlarına bakmaz ve bağışlar
sanız, hiç şüphe yok ki, Al
lah da çok bağışlayıcı, çok 
esirgeyicidir.

15— Mallarınız ve evlâtla
rınız ancak ve ancak bir fit
nedir (bir imtihandır). Allah 
ise, büyük ecir O ’nun katin
dadır.

16— O halde gücünüzün 
yettiği kadar Allah'dan kor
kun!.. Dinleyin, itaat edin. 
Kendinizin iyiliği için Hak yo
lunda (para) harcayın. Kim 
nefsinin cimriliğinden kurta
rılırsa, işte onlar felâha eren
lerin tâ kendileridir.

17— Eğer Allah’a karz-ı 
hasenle ödünç verirseniz 
(meselâ gözünüz kalma
mak şartıyle sadaka verir
seniz), Allah onu size katlar. 
Hem de günahlarınızı bağış
lar. Allah (hayra) çok mükâ
fat verendir. Halimdir (azabı 
vermekte acele etmez).

18— Gizliyi ve âşikârı bi
len; güçlü, hikmet sahibi 
olandır.
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(Sûre: 65) 

ET-TALÂK SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir.
12 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Ey Peygamber! (1). 
Kadınları boşayacağınız za
man, iddetle ri vaktinde 
(âdetten temizlendikten 
sonra) boşayın. Ve o iddeti 
sayın. Rabbiniz Allah’dan 
korkun. Onları evlerinden çı
karmayın. Kendileri de çık
masınlar, meğer ki açık bir 
edebsizlik yapmış olsunlar. 
Bu hükümler, Allah’ın tayin 
ettiği hududtur. Kim Allah’ın 
hududunu aşarsa, muhak
kak nefsine zulmetmiş olur. 
Bilmezsin belki Allah, onun 
(talâkın) arkasından bir iş 
peyda eder (kocası pişman 
olup dönüverir).

2— Kadınlar iddetlerinin 
sonuna yaklaştıkları vakit, 
onları ya güzellikle tutun 
(ric’at edin), yahut güzellik
le onlardan ayrılın. İçinizden 
âdalet sahibi iki erkeği de şâ- 
hid getirin. (Siz de ey şâhid- 
ler!) Şâhidliği Allah için (doğ
ru) yapın. Bu söylenenler var 
ya, bununla, Allah’a ve âhi- 
ret gününe iman edenlere 
nasihat verilir. Kim de Allah’
dan korkarsa, (Allah), ona 
bir çıkış yolu İhsan eder. 3

3— Ve ona ummadığı bir 
yerden rızık verir. Kim Al
lah’a tevekkül ederse, O, 
ona yeter. Muhakkak ki Al
lah, emrini yerine getirir. Al
lah her şey için bir miktar (öl
çü) tayin buyurmuştur.

4— Kadınlarınızdan hayzdan kesilenler hakkında 
şüphelendinizse, onların iddeti üç aydır. Henüz hayz 
görmeyenlerde öyle. Gebe kadınların iddetleri ise, ço
cuklarını doğurmaları ile biter. Kim Allah’dan korkar
sa, Allah onun işine bir kolaylık verir.

5— işte bu, Allah’ın size indirdiği emridir. Kim Allah’
dan korkarsa, Allah onun günahlarını örter ve sevabı
nı büyütür.

(1) Bu âyette her ne kadar peygambere hitab edilmişse de hüküm 
umumidir. Bütün ümmete hitab edilmiştir.
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6— (Boşadığınız) o kadınları, gücünüzün yettiği ka
dar kendi oturduğunuz yerde oturtun. Bir de üzerleri
ne tazyik yapmak için onlara zarar vermeye kalkışma
yın. Eğer gebe iseler, çocuklarını doğuruncaya kadar 
nafakalarını verin. Sonra sizin hesabınıza çocuklarını
zı emzirirlerse, o vakit de onlara ücretlerini verin. Ve 
aranızda iyilikle (ücret işini) müşavere edin. Eğer güç
lüğe uğrarsanız, o takdirde baba hesabına çocuğu baş
ka bir kadın emzirecektir.

7— Vakti hali olan, haline göre nafaka versin. Rızkı

dar olan da Allah’ın kendisi
ne verdiğinden sarf etsin. Al
lah hiçbir kimseyi, verdiğin
den fazlası ile mükellef tut
maz. Allah, güçlükten sonra 
bir kolaylık ihsan edecektir.

8— Nice memleketler (hal
kı) Rablerinin ve peygamber
lerinin emrine isyan etti de, 
biz onları şiddetli bir hesaba 
çektik ve görülmedik bir a- 
zapla azaplandırdık (2).

9— Böylece yaptıklarının 
cezasını taddılar ve işlerinin 
sonu hüsran oldu.

10— Allah onlara (âhiret- 
te) şiddetli bir azap hazırla
dı. O halde ey iman eden akıl 
sahipleri, Allah’dan korkun, 
işte Allah size bir zikr (Kur’- 
ân) indirdi,

11— Bir peygamber gön
derdi; Allah’ın yasaklarını 
açıklıyor, âyetlerini size oku
yor ki, iman edip yararlı işler 
yapanları karanlıklardan ay
dınlığa çıkarsın. Kim Allah 'a 
iman edip yararlı iş görürse, 
Allah onu altlarından, ırmak
lar akan cennetlere, içlerin
de ebedî kalmak üzere koya
caktır. Muhakkak kİ Allah, 
ona güzel bir rızık İhsan et
miştir.

12— O Allah dır ki, yedi 
(kat) gök yaratmış; yerden 
de onların mislini (yedi kat) 
yaratmıştır. A llah’ın emri 
(vahy), bunların aralarında 
inip duruyor. Şunu bilesiniz 
diye ki, Allah her şeye kaa- 
dirdir ve Allah her şeyi ilmiy
le kuşatmıştır. 2

(2) Bu âyet-i kerimedeki azabdan 
murad âhirette hesap ve ceza; dün
yada açlık, kıtlık ve mağlûbiyettir.
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(Sûre: 66)
ET-TAHRÎM SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir.
12 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Ey Peygamber! Niçin 
zevcelerinin gönül rızasını 
arayarak Allah’ın sana helâl 
kıldığını (şahsına) haram edi
yorsun? Bununla beraber Al
lah çok bağışlayıcı, çok esir
geyicidir.

2— Allah, yeminlerinizin 
(keffaret vermekle) çözül
mesini size farz kılmıştır. Al
lah sizin Mevlânızdır, her şe
yi bilen hikmet sahibi O’dur.

3— Hani Peygamber, zev
celerinden birine (Hafsa’ya) 
gizli bir söz söylemişti. Vak- 
tâ ki o, bunu (Âişe’ye) haber 
verdi. Allah da onu Peygam
bere açıkladı. Peygamberde 
(onun Aişe’ye haber verdik
lerinin) bir kısmını bildirmiş; 
bir kısmından bahsetmemiş
ti. (Hafsa’ya) bu şekilde an
latınca, “ Bunu sana kim ha
ber verdi?”  dedi. O da, “ Ba
na, her şeyi bilen haberci 
(Allah haber verdi)” dedi.

4— (Ey Hafsa ve Âişe!) 
Eğer Allah’a tevbe ederseniz 
ne âlâ!.. Çünkü kalbleriniz 
(Mâriye’nin haram olması
na) meyletti (Peygamberin 
üzüldüğü bir şeye sevindi
ğiniz için tevbe etmeniz ge
rekir). Yok eğer Peygambe
rin aleyhinde birbirinizle yar
dımlaşırsanız, bilin ki onun 
yardımcısı Allah ’dır. Cebrâil 
de, mü’minlerin sâlih olanları 
da öyle. Bunların arkasından 
bütün melekler de (ona) 
yardımcıdırlar.

5— Eğer o sizi boşarsa, 
umulur ki Rabbi yerinize siz
den daha hayırlı zevceler ve
rir. Öyle ki, Müslüman, hâlis
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mü’min, itaatkâr, tevbekâr, ibadet eden, oruç tutan, dul 
ve bekâr kadınlar olabilirler.

6— Ey iman edenler! Kendinizi ve aile halkınızı öyle 
bir ateşten koruyun ki, yakacağı, insanlarla taşlardır. 
Üzerinde çok sert, çok şiddetli melekler vardır. Allah 
kendilerine ne emrettiyse, ona isyan etmezler. Emre
dildikten şeyi yaparlar.

7— (Kâfirlere de şöyle denilir): “ Ey küfredenler! 
Bugün (boşuna) özür dilemeyin. Siz, ancak yaptıkları
nızın cezasını çekeceksiniz.”
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8— Ey iman edenler! Allah’a samimî olarak tevbe 
edin! Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter de, sîz
leri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün 
Allah, Peygamberini ve onunla beraber iman edenleri 
utandırmayacaktır. Nurları önlerinde ve sağlarında ko
şacak, “ Ey Rabbimiz! Bizlere nurumuzu tamamla. Bi
zi bağışla. Çünkü sen, her şeye kaadirsin! ’ ’ diyecek
ler.

9— Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münafıklarla savaş. 
Onlara karşı sert davran. Onların barınakları cehen

nemdir. O ne fena yerdir!

10— Allah, küfredenlere 
Nûh’un karısı ile Lût’un ka
rısını misal verdi. Bu iki ka
dın, kullarımızdan sâlih iki 
zatın (nikâhları) altında idi
ler. Böyle iken kocalarına ha
inlik ettiler. Onun için koca
ları da onları Allahtın aza
bımdan zerrece kurtarama
dılar. (Kendilerine), “ Ateşe 
girenlerle beraber siz de 
g irin " denildi.

11—  Allah, iman edenlere 
de Fir’avn’ın karısını (Âsiye’- 
yi) misal verdi. O kadın, “ Ey 
Rabbim! Senin katında be
nim için cennette bir ev yap. 
Beni Fir’avn’dan ve yaptığı 
(fena) işinden kurtar. Beni 
bu zalim kavimden kurtar!”  
demişti.

12— Bir de imrân’ın kızı 
Meryem’i de (misal verdi) ki, 
ırzını pek sağlam korumuştu. 
Biz de ona ruhumuzdan 
üfürdük. O, Rabbinin kelime
lerini (şeriatlerini) ve kitap
larını tasdik etti. Hem o ita
atkârlardandı.
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(Sûre: 67)
EL-MÜLK 
SÛRESİ

Mekke devrinde 
inmiştir. 30 âyet

tir.
Rahmân ve 
Rahim olan 

Allah’ın adı ile

1— Bütün 
mülkyed-i kudre
tinde (tasarru

funda) olan Allah, ne yüce
dir. O her şeye kaadirdir.

2— O Allah ki, amelce 
hanginiz daha güzeldir diye, 
sizi imtihan etmek için ölümü 
ve hayatı yaratmıştır. O güç- 
lüdür, bağışlayıcıdır.

3— O (Allah) ki, yedi kat 
gökleri yaratmıştır. O Rah- 
mân’ın yarattıklarında hiçbir 
düzensiz lik  görem ezsin. 
Haydi çevir gözüinü sema
ya) bir çatlak görebilir misin?

4— Sonra gözü(nü) iki de
fa daha çevir. O göz sana, 
zelîl ve hakîr olarak dönecek
tir.

5— Yemin olsun ki, en ya
kın semayı kandillerle (yıl
dızlarla) süsledik ve onları, 
şeytanlar için atılacak taşlar 
yaptık. (Bu taşlar, melekler
den sır çalmaya gelen şey
tanları öldürür veya sakat
lar). Ve o şeytanlara çılgın 
ateş azabı hazırladık.

6— Rablerini inkâr edenle
re de cehennem azabı var
dır. O ne fena yerdir!..

7— içine atıldıkları vakit, 
onun öyle bir fena soluması
nı işitirler ki, o kaynıyordun

8— Nerde ise öfkesinden 
çatlayacaktır. İçine bir bölük 
atıldıkça, her defasında ce
hennemin bekçileri onlara, 
“ Size uyarıcı gelmedi mi?’ ’ 
diye sorarlar.

'Il'Je

9— Onlar derler ki: “ Evet, bize uyarıcı geldi. Ama 
biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz, 
olsa olsa, bir şaşkınlık içindesiniz, dedik” .

10— Bir de şöyle derler: ' ‘Biz işitir veya akıl eder kim
seler olsaydık, bu azgın ateşe atılanlar arasında bulun
mazdık!“ .

11— İşte günahlarını itiraf ettiler. Öyle ise, uzak ol
sun o cehennemlikler!..

12— Doğrusu gıyaben Rablerinden korkanlar yok 
mu? Onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır.
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13— Sözünüzü ister gizli tutun, ister açığa vurun 
(fark etmez). Çünkü O, bütün sinelerde olanı bilir (1).

14— Hiç O yaratan bilmez mi ki O, lâtiftir, her şey
den haberdardır.

15— O (Allah’dır) ki, sizin için yeri uysal kılmıştır. 
O halde haydi onun omuzlarında (üzerinde) yürüyün 
de Allah’ın rızkından yeyin. Fakat sonunda dönüş O ’- 
nadır.

16— (Kudret ve sultası) gökte olan (Allah)’ın sizi ye
rin dibine geçirmesinden emniyette mi oldunuz? Bir de 
bakarsınız ki yer çalkalanıp duruyor.

17— Yoksa (kudret ve 
sultası) gökte olan Allah’ın 
üzerinize taş yağdıran bir 
rüzgâr göndermesinden em
niyette mi oldunuz? Benim 
uyarmam nice olurmuş, iler
de (azabımı görünce) an
layacaksınız.

18— Yemin olsun! Onlar
dan evvelkiler de (peygam
berlerini) yalanlamışlardı. 
Ama bak beni inkâr nice 
olurmuş?..

19— Onlar, üstlerinde 
uçan kuşları görmediler mi? 
Nasıl kanat açıp kapıyorlar? 
Onları tutan ancak Rahmân’- 
dır. Şüphesiz O, her şeyi gö
rendir.

20— Yahut, kimdir o ki, si
ze asker olup Rahmân’dan 
sizi kurtarır? Kâfirler, sadece 
bir aldanış içindedirler.

21— Yahut O, rızkını ke
serse, size kim rızık verir? 
Hayır! Onlar bir büyüklenme 
ve nefret içinde direnmekte
dirler.

22— Şimdi yüzüstü sürü
nen mi daha doğrudur, yok
sa dosdoğru bir yolda düpe
düz yürüyen mi?

23— De ki: “ Sizi yaratan, 
size kulak gözler ve kalbler 
veren O ’dur. Siz, pek az dü
şünüyorsunuz.’ ’

24— De ki: “ O, yeryüzün
de sizi yaratandır ve nihayet 
hep O’na toplanacaksınız.”

25— (Kâfirler), “ Eğer 
doğru söylüyorsanız, bu 
va’d (ve tehdid) ne zaman 
(olacak)?” diyorlar.

26— De ki: “ İlim, ancak 
Allah’ın indindedir. Ben, sa
dece apaçık anlatan bir uya
rıcıyım!” . 1

(1) Bu âyet-i kerime, müşriklerin 
birbirine hitaben, “Yavaş konuşun, 
Muhammed’in Rabbi işitmesin!" de
meleri üzerine inmişti.
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27— Nihayet o azabı yakından 
gördükleri vakit, küfredenlerin 
yüzleri fenalaşacak ve onlara, "iş 
te sizin davet edip durduğunuz 
(azap) budur!" denilecektir.

28— De ki: "Söyleyin bana! 
Eğer Allah beni ve beraberimde- 
kileri helak ederse, yahut bize 
merhamet buyurursa, kâfirleri 
acıklı bir azaptan kim kurtarır?”

29— De ki: "O Rahmân'dır. Biz 
O'na iman ettik ve ancak O’na te
vekkül eyledik. Artık siz, kimin 
açık bir sapkınlık içinde olduğunu 
yakında öğreneceksiniz.”

30— De ki: “ Söyleyin bana! 
Eğer suyunuz yerin derinliğine 
çekilir giderse, size kim bir akar 
su getirir?” .

(Sûre: 68)
EL-KALEM veya NÛN SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
52 âyettir.

Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1—  Nün (1). Kaleme (ve er- 
bâb-ı kalemin) dizip yazdıklarına 
yemin olsun ki,

2— Sen Rabbinin (ihsan buyur
duğu peygamberlik) nimeti ile deli 
değilsin.

3— Ve muhakkak sana bitmez 
tükenmez bir ecir vardır.

4— Gerçekten sen, büyük bir 
ahlâk üzerindesin.

5— Yakında göreceksin; onlar 
da görecekler,

6— Hanginizde imiş o delilik!
7— Hiç şüphe yok ki, Rabbin, 

O, yolundan sapanı bilendir. Hi
dâyete erenleri bilendir.

8— Şu halde sen, o yalanlayan
lara uyma.

9— Onlar arzu ettiler ki, sen 
(onlara) yumuşak davranasın. 
Onlar da (sana) yumuşak davran
sınlar.

10— Bir de çok yemin edene, 
değersize,

11— Gıybetçiye, koğuculuk pe
şinde gezene.

12— Hayıra engel olana, müte
cavize, günahkâra,

13— Zorbaya... Bunlarla bera
ber bir de soysuz olan yardakçı
ya...

14— Mal sahibi olmuş, oğulla
rı var diye ilgi duyma (2).

15— Ona âyetlerimiz okundu
ğu vakit, "Eskilerin masalları” 
dedi.
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(1) Müteşâbihtir. Mânâsını yalnız Allah bilir.
(2) Bu vasıflan kendinde toplayan müşrik Velid b. Muğire’dir. İbni Ab- 

bas (r.a.) şöyle demiştir: “Allah'ın onu zemmettiği kadar hiçbir kimseyi 
zemmettiğini bilmiyoruz. Rivayete göre, Velid’in anası ona gayn meşru 
bir surette gebe olmuştu. Bu, işbu âyetin nüzulü zamanına kadar bilin
miyordu. Rivayete göre Velid, bu âyeti işitince anasına gitmiş, kılıcını 
çekerek, “Muhammed (s.a.v.) beni on vasıfla teşhir etti. Bunlardan do
kuzunu kendimde buldum. Tenim olduğum hakkında hiçbir bilgim yok
tur. Bana hakikati söylersen ne âlâ ve illâ senin boynunu vuracağım” 
demiş. Anası şu cevabı vermiş: “Sus hakikati sana itiraf edeceğim. Oğ
lum senin baban zengindi, fakat cinsî münasebet kudretine malik de
ğildi. Onun için o ölünce mah başkalarına gidecek diye korktum. Nef
sime bir çobanı davet ettim o da geldi.” Şeyhzade, Medarik.
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16— Yakında onun burnuna nişan vuracağız! (3).
17— Gerçekten biz, o bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi, bun

ları da imtihana çektik. Hani o bahçe sahipleri yemin etmişlerdi, sa
bah olunca bahçenin meyvelerini mutlaka devşireceklerdi (bunu fa
kirler duymasın diye yapacaklardı. Çünkü babaları fakirlere mey
ve veriyordu. Onların ise bir şey vermeye niyetleri yoktu).

18— inşaallah da demiyorlardı.
19— Halbuki onlar uyurken, Rabbin tarafından bir dolaşan onu 

dolaşıverdi (Allah tarafından bir ateş gelip bahçeyi yaktı).
20— Bahçe, gece karanlığına dönüverdi (yandı, kül oldu).
21— Sabahleyin birbirlerine seslendiler.
22— "Haydin devşirecekseniz, bahçenize erken gidin!”  dediler.
23— Hemen gittiler, aralarında mırıldanıyorlardı:
24— "Bugün yanınıza bahçeye sakın biryoksul girmesin." diyor

lardı.
25— Zanlarınca, fakirleri mahrum 

etmeye kaadir olarak erkenden git
tiler.

26— Bahçeyi (kapkara olmuş)
görünce; “ Biz, herhalde yanlış gel
mişiz!" dediler.

27— (Sonra kendi bahçeleri ol
duğunu anlayınca), "Hayır! Biz 
mahrum olmuşuz!” dediler.

28— En insaflıları, “ Ben size de
medim mi? Teşbih etseydiniz!”  de
di.

29— "Ey Rabbimiz! Seni tenzih 
ederiz. Doğrusu biz zalimler imişiz!” 
dediler.

30— Sonra, birbirlerini suçlama
ya başladılar.

31— Dediler ki: "Yazıklar olsun 
bizlere! Biz gerçekten azgınlarmışız!

32— Umulur ki Rabbimiz bize, 
onun yerine daha hayırlısını verir. 
Herhalde biz Rabbimize yöneliyo
ruz" (4).

33— İşte azap böyledir. Bilmiş ol
salar, âhiret azabı elbette daha bü
yüktür.

34— Muhakkak ki takvâ sahiple
ri için, Rableri katında Naîm cennet
leri vardır.

35— Hiç biz Müslümanları, kâfir
ler gibi tutar mıyız?

36— Ne oluyor size? Nasıl (böy
le saçma) hüküm veriyorsunuz?

37— Yoksa sizin bir kitabınız var 
da, onda mı okuyorsunuz?

38— "Siz her neyi arzu ederse
niz, o muhakkak sizin (olacak)” mı 
diyor?

39— Yoksa size karşı, üzerinizde 
kıyamet gününe kadar sürecek ye
minler mi var da, ‘ 'Siz ne hükmeder
seniz, mutlaka öyle olacak.” mı di
yor?

40— Onlara sor! Buna (yani, bi
ze âhirette mü’minlerden daha çok 
mükâfat verilecek şeklinde verdik
leri hükme) içlerinden hangisi kefil 
olacak?

41— Yoksa onların (bu sözde) or
takları mı var? Eğer doğru söylüyor
larsa, hemen ortaklarını getirsinler.

42— O gün (kıyamette) paçalar 
sıvanır (iş kızışır, imanlarını dene
mek için) secdeye davet olunurlar, 
fakat güçleri yetmez. 3 4

[3] Hakikaten Bedir Harbi’nde Ve- 
lid’in burnu kesilmiş, ebedî kusur
lu kalmıştı.

(4) Bundan sonra kendilerine da
ha güzel bir bahçe verildiği rivayet 
olunmaktadır.
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43— Gözleri öne düşmüş, 
kendilerini bir zillet sarmıştır. 
Halbuki o secdeye, onlar sağ 
salim iken davet olunuyorlardı.

44— O halde bu sözü (Kur’- 
ân’ı) yalan sayanları bana bırak. 
Bizonları, bilemeyecekleri yön
den derece derece azaba yak
laştıracağız.

45— Ben onlara mühlet veri
rim. Çünkü benim tedbirim sağ
lamdır.

46— Yoksa sen onlardan bir 
ücret istiyorsun da, borçtan mı 
eziliyorlar?

47— Yoksa gayb (Levh-i 
Mahfuz) yanlarında da, onlar 
(oradan) mı yazıyorlar?

4 8 — O halde 
Rabbinin (onlar 
hakkındaki) hük
müne sabret de, 
balığın sahibi (Yû
nus a.s.) gibi (ace
leci) olma! Hani 
(balığın karnında) 
kederle dolu oldu
ğu halde dua et
mişti.
49— Eğer Rabbin- 
den ona bir rahmet 
yetişmeseydi, kı
nanmış bir şekilde 

alana atılacaktı.
50— Fakat Rabbi onu seçti 

de, sâlihlerden (peygamberler
den) yaptı.

51— Hakikaten o küfredenler 
zikri (Kur’ân’ı) işittikleri vakit, az 
kalsın gözleriyle seni yıkacaklar
dı. (Nazardan patlatacaklardı) 
ve (hasedlerinden), “ O, gerçek
ten bir delidir!”  diyorlardı.

52— Halbuki o (Kur’ân), bu 
âlemler için bir öğütten başka 
bir şey değildir.

(Sûre: 69) 
EL-HÂKKA SÛRESİ

1— Kıyamet!
2— O kıyamet nedir?
3— Kıyameti sana hangi şey bildirdi?
4— Semûd ve Âd kavimleri kıyameti yalanladılar.
5— Ama Semûd, korkunç bir nâra ile helâk ediliverdiler.
6— Âd kavmi ise, azgın bir fırtına ile helâk edildiler.

Mekke devrinde inmiştir. 
52 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

7— Allah o fırtınayı, üzerlerine yedi gece, sekiz gün arka 
arkaya musallat etti. Bir de bakarsın bu müddet içinde o ka
vim, sanki içleri kof hurma kütükleri gibi yıkılıp kahvenmişler. 8

8— Bak şimdi onlardan bir bakıyye görüyor musun?
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9— Fir'avn da, ondan öncekiler de, mü’tefikeler (Lût kavmi- 
nin kasabaları) de hep o suçu (işleyip meydana) getirdiler.

10— Ve Rabbinin peygamberine isyan ettiler. Bunun üzeri
ne Allah onları şiddetli bir azapla yakalayıverdi.

madağın edildiği (vakit),
15— İşte o gün kıyamet kopa

caktır.
16— Gök yarılmıştır. O gün o 

çürüktür.

17— Melekler onun etrafında- 
dırlar. Rabbinin arşını, üstlerinde 
sekiz melek taşır.

18— Ogün siz (hesab için) arz
olunursunuz. Öyle ki hiçbir gizli 
haliniz kalmaz.

19— O vakit kitabı sağından ve
rilen kimse (sevinerek), “ Buyu
run kitabımı okuyun!

20— Çünkü ben, hesabıma ka
vuşacağımı bilmiştim." der.

21— Artık o hoşnud bir hayat
ta,

22— Yüksek bir cennettedir.
23— Meyveleri yakındır (oturan 

bile erebilir).
24— (Kendilerine), “ Geçmiş 

günlerde yaptığınız amellere kar
şılık olarak yeyin için! Afiyet ol
sun!”  (denilir).

25— Kitabı solundan verilene 
gelince, o da, “ Ah keşke bana ki
tabım verilmeseydi,

26— Hesabım nedir bilmesey- 
dim!

27— Keşki, ölüm iş bitiren bir 
şey olsaydı! (Ve bir daha dirilme- 
seydim).

28— Malım bana hiçbir fayda 
vermedi.

29— Bütün saltanatım benden 
mahvoldu!”  diyecektir.

30— (Allah Teâlâ cehennem 
bekçilerine şöyle buyurur): “ Tu
tun onu! Ve hemen bağlayın!

31— Sonra cehenneme atın!

11— Gerçekten biz (tûfan zamanında), su taştığı vakit sizi ge
mide taşıdık.

12— Bunu (yani mü’minleri kurtarıp kâfirleri boğma işini) size 
bir ibret olsun ve belleyen kulaklar bellesin diye yaptık.

13— Sûra bir kere üfürüldü mü,
14— Ve yerle dağlar kaldırılıp da bir çarpılış çarpıldığı ve dar-

32— Sonra onu, boyu yetmiş 
arşın bir zincirde oraya sürükle
yin!

33— Çünkü o, yüce Allah'a 
iman etmiyordu.

34— Yoksulu doyurmaya da 
teşvik etmiyordu.
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35— Bugün de ona, burada 
(yardım edecek) bir yakın yok!

36— Cehennemliklerin İrinin
den başka bir yiyecek de yok!

37— Onu ancak günahkâr (kâ- 
fir)ler yer.

38— Yemin ederim gördükleri
nize,

39— Ve görmediklerinize!
40— Ki O, Kur’ân, şerefli bir 

peygamberin (Allah’dan) getirdi
ği sözdür.

41— O, bir şâir sözü değildir. 
Siz pek az inanıyorsunuz.

42— Bir kâhin sözü de değildir. 
Siz pek az düşünüyorsunuz.

43— O, âlemlerin Rabbinden 
indirilmedir.

44— Eğer o peygamber, bazı 
sözler uydurup bize isnat etmeye 
kalkışsaydı,

45— Biz onu mutlaka kuvvetle 
yakalar (intikamımızı alırdık).

46— Sonra da muhakkak onun 
kalb damarını keserdik (öldürür
dük).

47— Sizden hiç biriniz ona si
per de olamazdınız.

48— Gerçekten o Kur’ân, tak- 
vâ sahipleri için bir öğüttür.

49— Biz de pekâlâ biliyoruz ki, 
sizden yalan sayanlar var.

50— Muhakkak Kur’ân, kâfirler 
için bir pişmanlıktır. (Kıyamette 
inananların sevabını, inanma
yanlar görünce pişman ola
caklardır).

51— Ve muhakkak o, kesin 
gerçektir.

52— O halde sen de yüce Rab- 
bini ismi ile teşbih et.

(Sûre: 70)

EL-MEÂRİC SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
44 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile 1 2 3 4

1— Bir isteyici, vâki olacak bir 
azabı istedi (1).

2— Kâfirler için onu defedecek 
bulunmayacaktır.

3— O azap, basamaklar (yani 
gökler) sahibi Allah’dandır.

4— Ona meleklerle Rûh (Ceb
rail) elli bin sene tutarında bir gün
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de çıkarlar.
5— O halde sen güzel güzel sabret (2).
6— Çünkü onlar, onu (azabı) uzak görüyorlar.
7— Biz ise, onu yakın görüyoruz.
8— O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olacak.
9— Dağlar da, atılmış yün gibi.
10— Hiçbir hısım, bir hısımın halini sormayacak.

(1] Bu isteyici, Nadr bin Hars idi. “Ey Allah’ım, eğer bu getirilen 
senin tarafından gelme bir hak ise, bizim üzerimize gökten bir ateş 
yağdır” demişti.

(2) Bu emir, Cihâd âyetinden önce idi.
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11— (Hısımlar) birbirlerine gösterilecekler (birbirle
rini tanıyacaklar, fakat konuşmayacaklar.) Kâfir, o 
günün azabından kurtulmak için oğullarını,

12— Karısını, kardeşini,
13— Kendisini barındıran kabilesini,
14— Ve yeryüzünde ne varsa hepsini fidye verme

yi, sonra bu fidyenin kendisini kurtarmasını isteyecek.
15— Hayır (olamaz)! Çünkü bu (ateş) yalınlı “ lezâ” - 

dır.
16— Başın derisini yüzer.
17— imana sırt çevirip tersine gideni,

18— Bir de mal biriktirip 
depo edeni çağırır.

19— Gerçekten insan 
cimri ve haris yaratılmıştır.

20— Kendisine bir zarar 
dokundu mu feryadı basar.

21— Kendisine hayır do
kununca cimrileşir.

22— Yalnız namaz kılanlar 
müstesnadır.

23— Onlar kİ, namazları
nı dalma kılanlardır.

24— Onlar kİ, mallarında 
belli bir hak vardır,

25— Hem dilenen, hem 
de dilenmeyen yoksul için.

26— Onlar ki, hesap gü
nünü (kıyameti) tasdik eder
ler.

27— Onlar ki, Rablerlnin 
azabından korkarlar.

28— Çünkü Rablerlnin 
azabından emin olunmaz.

29— Onlar ki, avret yerle
rini korurlar.

30— Yalnız zevcelerine ve 
cariyelerine karşı müstesna! 
Çünkü onlar kınanmazlar.

31— Fakat bundan ötesi
ni arayanlar, haddi aşanların 
tâ kendileridir.

32— Onlar ki, emanetleri
ne ve verdikleri söze riayet- 
kârdırlar.

33— Onlar ki, şâhidlikle- 
rinde dürüstlük gösterirler.

34— Onlar ki, namazları
na devam ederler.

35— İşte bunlar, cennet
lerde İkram olunurlar.

36— Küfredenlere ne olu
yor ki, sana doğru koşuyor
lar?

37— Sağdan ve soldan 
bölükler halinde geliyorlar.

38— Onlardan her biri Na- 
îm cennetine konulacağını 
mı ümit ediyor?

39— Aslâ! Biz onları, bil
dikleri şeyden (meniden) ya
rattık.
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40— Doğuların, batıların 
Rabbine yemin olsun ki, biz 
gerçekten kaadiriz.

41— Onların yerine, ken
dilerinden daha hayırlısını 
getirmeye kaadiriz. Hem bi
zim önümüze geçilmez.

42— O halde bırak onları 
tehdit olundukları güne ka
vuşuncaya kadar dalsınlar 
ve oynayadursunlar.

43— O gün kabirlerinden 
sü r’atle çıkarlar. Sanki dikili 
şeye (putlara) koşarlar.

44— Gözleri zelil bir hal
de, kendilerini bir horluk 
kaplar, işte bu, onlara tehdit 
olunan gündür.

(Sûre: 71)

NÛH SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
28 âyettir

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile 1 2 3 4 5

1— Gerçekten biz Nûh'u 
kavmine, “ Acıklı bir azap 
gelmezden önce kavmini 
uyar!’ ’ diye gönderdik.

2— Dedi ki: “ Ey kavmim! 
Gerçekten ben size apaçık 
bir uyarıcıyım. (Şöyle ki):

3— Allah’a ibadet edin! 
O ’ndan korkun! Ve bana ita
at edin!

4— Tâ ki (Allah) günahla
rınızı bağışlasın ve sizi, mu
ayyen bir vakte (ölüme) ka
dar, (azapsız) geri bıraksın. 
Çünkü (iman etmezseniz, 
azabınız için) Allah’ın takdir 
buyurduğu ecel gelince geri 
bırakılmaz. Eğer bilmiş ol
saydınız (iman ederdiniz)” .

5— Nûh dedi ki: Ey Rab- 
bim! Ben kavmimi gece gün
düz (imana) davet ettim.

6— Fakat benim davetim, ancak onların (imandan) 
kaçışını artırdı.

7— Ve ben, onları mağfiret buyurman için her davet 
ettiğimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve el
biselerine büründüler, İsrar ettiler, kibirlendikçe kibir
lendiler.

8— Sonra ben, onları aşikâre olarak davet ettim.
9— Sonra ben, onlara hem ilân ederek söyledim, 

hem de gizli gizli!..
10— Dedim ki: “ Gelin, Rabbinizden mağfiret dileyin. 

Çünkü O, çok bağışlayıcıdır.
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11— Üzerinize gökten bol bol yağmur göndersin.

12— Ve size mallarla, oğullarla imdat eylesin. Size 
bahçeler İhsan etsin. Size ırmaklar akıtsın.

13— Size ne oluyor ki, Allah için bir vakaar ummaz
sınız?

14— Halbuki O, sizi, çeşitli hallerle yaratmıştır.
15— Görmediniz mi, Allah yedi göğü nasıl kat kat ya

ratmıştır.
16— Onların içinde ay’ı bir nur yapmış; güneşi de

bir kandil yapmıştır.
17— Allah sizi yerden ye

tişen nebat tarzında bitirdi 
(Çünkü babanız Âdem, top
raktan yaratıldı).

18— Sonra sizi oraya dön
dürecek ve (yine oradan) çı
karacaktır.

19— Allah sizin için yeri 
bir yaygı yapmıştır.

20— Tâ ki O ’nun geniş 
yollarında gezersiniz.”

21— Nûh dedi ki: "Ey 
Rabbim! Onlar, bana isyan 
ettiler de, malı ve çocuğu 
kendisine hüsrandan başka 
bir şey artırmayan kimselere 
(başkanlarına) uydular.

22— Ve (o başkanlar) çok
büyük bir hile yaptılar.

23— (Aşağı tabakaya),
“ Sakın ilâhlarınızı bırakma
yın! Sakın (büyük putlardan)
Vedd’i, Süvâ’ ı, Yeğûs’ü, 
Ye’ûk’u ve Nesr’i bırakma
yın.”  dediler.

24— Gerçekten bunlar 
(başkanlar), çok kimseleri 
yoldan çıkardılar. (Allahım), 
Sen de zalimlerin ancak şaş
kınlığını artır!” .

25— Onlar, günahları yü
zünden suda boğuldular. Ar
dından ateşe atıldılar ve ken
dilerine Allah'dan başka yar
dımcılar da bulamadılar.

26— Nûh şöyle dedi: “ Ey 
Rabbim! Yeryüzünde kâfir
lerden hiç kimse bırakma.

27— Çünkü sen, onları bı
rakırsan, kullarını saptırırlar. 
Hem de kâfirden fâcirden 
başkasını doğurmazlar.

28— Ey Rabbim! Beni, 
anamı, babamı, evime mü’- 
min olarak gireni, erkek ve 
kadın mü’minleri bağışla! 
Zalimlerin ise, ancak helâki- 
ni artır” .
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(Sûre: 72)

EL-CİN SÛRESİ

Mekke devrinde 
inmiştir. 28 âyettir

Rahman ve 
Rahim olan 

Allah’ın adı ile

1— (Habibim),
de ki: "Bana vahy 
olunduğuna göre, 
cinlerden bir taife 
(Kur’ân) dinlemiş
ler (1) de (şöy

le) demişler: "Gerçekten biz şa
şılacak bir Kur an dinledik.

2— Doğruya götürüyor, biz 
de iman ettik. Bundan böyle 
Rabbimize asla bir kimseyi şe
rik koşmayacağız.

3— Ve doğrusu Rabbimizin 
şanı çok yüksek; O ne bir eş 
edinmiş, ne de çocuk.

4— Gerçekten bizim beyinsiz 
(İblls)imiz, Allah’a karşı saçma 
söylüyormuş.

5— Doğrusu biz insanlarla 
cinler, Allah’a karşı yalan söy
lemezler sanmıştık.

6— Doğrusu insanlardan ba
zı adamlar, cinlerden bazı 
adamlara sığınıyorlardı da, cin
lerin azgınlıklarını artırıyorlardı.

7— Ve doğrusu o insanlar, si
zin zannettiğiniz gibi, Allah hiç
bir kimseyi öldükten sonra dirilt
meyecek sanmışlardı.

8— Doğrusu biz (cinler), se
mayı yokladık da, onu kuvvetli 
bekçiler ve gök taşlarıyla doldu
rulmuş bulduk.

9— Halbuki biz (Peygambe
rin gönderilmesinden önce) 
haber dinlemek için gökyüzü
nün bazı yerlerine otururduk. 
Fakat şimdi kim dinleyecek olur
sa, kendisini gözetleyen bir ya
lın ateş buluyor.

10— Doğrusu biz bilmiyoruz; 
yerdeki kimselere bir fenalık mı 
istenmiştir, yoksa Rableri onla
ra bir iyilik mi dilemiştir?

11— Doğrusu bizlerden ya
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rarlı kimseler de var, olmayanlar da var. Muhtelif yollar (a sâ- 
lik) olmuşuz.

12— Ve doğrusu biz anladık ki, Allah’ı yerde acze düşür
memize imkân yoktur. Kaçmakla da hiçbir zaman O nu âciz 
bırakamayız.

13— Doğrusu biz, o hidâyeti (Kur’ân’ı)dinlediğimizde ona 
iman ettik. Her kim Rabbine iman ederse, artık o, ne (hak
kında) bir noksanlıktan korkar, ne de zulüm olunmaktan.

(1) Bunlar, Ahkaf Sûresi’nin 29. âyetinde zikredilen Nusaybin 
cinleridir. Peygamber (s.a.v.)’in Mekke ile Taif arasmda “Batn-ı Nahl” 
denilen yerde sabah namazı kıldırırken okuduğu Kur’ân'ı dinlemiş
lerdi.
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14— Doğrusu içimizden Müslüman olanlar da var, zalim
ler de var. Kim Müslüman olduysa, işte onlar hidâyeti ara
mışlardır.

15— Zalimlere gelince, onlar cehenneme odun olmuşlar
d ır."

16— Eğer onlar İslâm yolunda dosdoğru gitselerdi, elbet
te biz onlara bol bol su verirdik.

17— Ki kendilerini onun içinde imtihan edelim. Kim de Rab- 
bine ibadetten yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba, so
kar.

18— Ve gerçekten bütün mescidler, hep Allah’ındır. O hal

de, Allah’la beraber başka biri
ne ibadet etmeyin.

19— Şu da var ki: Allah’ın ku
lu (Hz. Peygamber) kalkıp O na 
ibadet ettiği vakit, nerde ise cin
ler (Kur’ân dinlemek için) üze
rine keçeleneceklerdi (birbiri 
üzerine yığılacaklardı).

20— De ki: "Ben, ancak Rab- 
bime ibadet ederim ve O ’na hiç
bir kimseyi ortak koşmam!’ ’ .

21— De ki: “ Ben size, kendi
liğimden ne bir zarar, ne de bir 
hayır yapmaya mâlik değilim. ’ '

22— De ki: “ Doğrusu beni. 
Allah 'dan hiç kimse kurtaramaz 
ve O ’ndan başka bir sığınak da 
bulamam.

23— (Benim işim), ancak Al
lah'dan ve gönderdiklerinden 
bir tebliğdir. Kim de Allah’a ve 
peygamberine isyan ederse, 
ona muhakkak cehennem ateşi 
vardır. Orada ebedî olarak kalır
lar.

24— Nihayet o tehdit olun
dukları azabı gördükleri vakit, 
yardımcısı en zayıf, sayıca en az 
olan kimmiş bileceklerdir".

25— De ki: “ Bilmiyorum o 
tehdit olunduğunuz (azap) ya
kın mı, yoksa Rabbim ona uzun 
bir müddet mi tâyin eder!.."

26— O, bütün gaybı bilendir., 
Fakat gaybına dair ilmini hiç 
kimseye açmaz (2).

27— Ancak peygamber ola
rak seçtiği müstesnadır. Çünkü 
onun önünden, ardından gözcü
ler (melekler) dizer.

28— Ki, peygamberlerin Rab- 
lerinden aldıkları risâletleri ta- 
mamiyle tebliğ ettiklerini meyda
na çıkarsın. O, peygamberlerin 
yanındaki ilmi kuşatmış; ve her 
şeyi sayısıyla sıralamıştır. 2

(2) Allah Teâlâ dilediğini peygam
bere bildirirken, koruyucu melekler 
göndererek, onların kulak hırsızkğı 
yapmalarının ve gönderilen bilgile
ri karıştırmalarının önlendiği anla
tılmaktadır.



575 El-Müzzemmil Sûresi Cüz: 29, Sûre: 73

(Sûre: 73)

EL-MÜZZEMMİL SÛRESİ
Mekke devrinde inmiştir.

20 âyettir

Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

I — Ey (elbisesine) bürü
nen (Peygamber)!

2— Geceleyin kalk(namaz 
kıl). Ancak birazı müstesna.

3— Yarısını yahut ondan 
biraz eksilt.

4— Yahutoyarının üzerine 
biraz ilâve et. Kur’ân'ı da ya
vaş yavaş, tane tane oku.

5—  Çünkü biz sana, ağır bir 
söz (Kur’ân) vahy edeceğiz.

6— Muhakkak ki geceleyin 
uykudan kalkan, te ’sir yö
nünden daha kuvvetli, oku
mak yönünden daha mazbut
tur.

7— Çünkü, gündüzün sa
na uzun bir meşguliyet var.

8— Hem Rabbinin ismini 
an. Ve her şeyden kesilerek 
O’na çekil.

9— O, doğunun ve batının 
Rabbidlr. O ’ndan başka hiç
bir ilâh yoktur. O halde yalnız 
O’nu vekil edin.

10— Kâfirlerin söyledikle- 
rinesabret. Veonlarıgüzellik- 
le terk et! (Bu hüküm, Kıtal 
âyetiyle nesh edilmiştir).

I I  — Yalanlayıcı o refah sa
hiplerini bana bırak ve onlara 
biraz mühlet ver.

12— Zira bizim yanımızda 
bukağılar ve bir ateş var.

13— Bir de boğaza duran 
bir yiyecek ve acıklı bir azap 
var.

14— O gün yer ve dağlar 
sarsılacak, dağlar göçen kum 
yığınına dönecekler...

15— Biz, F ir’avn’a bir
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peygamber gönderdiğimiz gibi, size de (ey Mekkeliler! 
Kıyamette) şâhidlik edecek bir peygamber gönderdik.

16— Fakat F ir’avn, o peygambere isyan etti. Biz de 
onu şiddetli bir azapla yakalayıverdik.

17— Eğersiz küfrederseniz, çocukları ihtiyarlatan bir 
günün (kıyametin) azabından kendinizi nasıl koruyacak
sınız?

18—  Gök, ogün şiddetinden çatlayacak, Allah’ın va’- 
di yerine getirilecektir.

19— işte bu âyetler bir nasihattir. Artık isteyen Rab- 
bine (giden) bir yol tutar.
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20— Şüphesiz Rabbin biliyor ki, sen, gecenin üçte ikisine 
yakın, yarısında ve üçte birinde (namaza) kalkıyorsun. Bera- 
berindekilerden bir taife de kalkıyorlar (1). Geceyi gündüzü Al
lah takdir eder. O bildi ki bundan öte siz, onu başaramazsınız 
(bütün gece namaz kılamazsınız). Onun için işinizi hafifliğe 
çevirdi. Artık Kur’ân'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bil- 
miştirki, aranızdan hastalarolacak, birkısmıAllah’ınfazlından 
rızık aramak için yeryüzünde yol tepecekler, diğer bir kısmı da 
Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde (Kur’ân’dan) kolayı
nıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın. Zekâtı verin. Allah 'a 
karz-ı hasen (ödünç) verin (hayırlı işlere mal sarf edin). Ken
diniz için hayır namına ne takdim ederseniz, onu Allah katında

daha hayırlı ve ecri daha büyük 
bulursunuz. Hem de Allah'dan 
mağfiret dileyin. Çünkü Allah, 
çok bağışlayıcı, çok esirgeyici
dir.

(Süre: 74)

MÜDDESSİR SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
56 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Ey örtünen peygamber! 
(1).

2— Kalk da (halkı) uyar.
3— Rabbinl artık büyükle.
4— Ve elbiseni temizle.
5— Ve o pislikleri (putları) ar

tık defeyle.
6— Verdiğini çok görerek ba

şa kakma (2).
7— Rabbin için sabret.
8— Şûr’a üfürüldüğü vakit,
9— işte o gün pek zorlu bir 

gündür.
10— Kâfirlere hiç kolay değil

dir.
11 — Tek başıma yarattığım o 

kâfiri CVelid b. Muğîre’yi) bana 
bırak.

12— Hem ona uzun uzadıya 
mal verdim.

13— Hem göz önünde oğul
lar...

14— Ona nimetlerimi döşe
dikçe döşedim!..

15— Sonra da daha artırma
mı ister.

16— Aslâ! Çünkü o, âyetleri
mize karşı inatçı idi.

17— Ben onu sarpa sardıra
cağım.

(1) Ashabtan bir kısmı, gecenin 
hangi saatinde olduklarım bilmeye
rek, ihtiyaten bütün gece namaz kı
larlardı. Bir sene böyle devam 
ettiler. Allah (c.c.) bu işi hafifletti.

(1) Hirâ’da ilk vahiy geldiği zaman 
Peygamber (s.a.v.) vahyin dehşetin
den korkup da Hz. Hatice'ye geldi 
ve “Beni örtün, beni örtün” demiş
ti. Onun üzerine bu âyet nâzil oldu.

(2) Bu âyete, “Az bir şey verip de 
çok şey isteme” şeklinde mânâ ve
renler de olmuştur.
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18— Çünkü o (Kur’ân hak
kında ne diyeceğini) bir düşün
dü ve ölçtü, biçti.

19— Kahrolası nasıl biçti?
20— Sonra yine kahrolası na

sıl biçti?
21— Sonra tkavminin ileri 

gelenlerine) baktı.
22— Sonra kaşlarını çattı ve 

suratını astı.
23— Sonra ardına dönüp bü

yüklendi.
24— Ve “ Bu, başkasından 

nakledilen bir sihirden başka bir 
şey değil.

25— Bu, ancak bir insan sö
züdür.”  dedi.

26— Ben onu (Velîd b. Muğî- 
re’yi) Sakar a (cehenneme) so
kacağım.

27— Sen biliyor musun Sakar 
nedir?

28— O ne (et) bırakır, ne (si
nir) kor!

29— Derileri yakan, kavuran.
30— Üzerinde on dokuz 

(bekçi melek) var.
31— Biz o ateşin bekçilerini 

ancak meleklerden yaptık. Sayı
larını da ancak küfredenler için 
bir fitne kıldık ki, kendilerine ki
tap verilmiş olanlar da yakinen 
inansınlar; iman edenlerin ima
nı artsın; ehl-i kitap ile mü’min- 
ler şüpheye düşmesinler. Birde 
kalblerinde maraz (münafıklık) 
bulunanlarla kâfirler, "Allah bu 
(sayı) ile misal olarak neyi mu- 
rad etmiş?”  desinler, işte Allah 
dilediğini böyle şaşırtır, dilediği
ni de yola getirir. Rabbinin ordu
larını (melekleri) ancak kendisi 
bilir. O (cehennem) de insanlar 
için ancak bir öğüttür.

32— Hayır! Ay’a yemin olsun 
(ki, onlar öğüt almazlar).

33— Dönüp geldiği zaman, 
geceye yemin olsun!

34— Ağardığı zaman sabaha 
yemin olsun ki,

35— O cehennem, büyük be
lâlardan biridir.

36— insanları uyarmak için,
37— Sizden (hayırda) ileri git

mek yahut (şerde) geri kalmak
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isteyenleri korkutmak için.
38— Herkes kazandığına karşılık bir rehinedir.
39— Yalnız sağcılar müstesna!
40— Onlar cennetlerdedir, soruşur dururlar.
41— Mücrimlerden,
42— “Sizi cehenneme sokan nedir?” derler.
43— (Onlar da cevap verirler): “Biz namaz kılanlardan 

değildik,
44— Yoksulu doyurmazdık,
45— (Bâtıla) dalanlarla beraber dalardık.
46— Hesap gününü de yalan sayardık.
47— Nihayet bize ölüm gelip çattı”.
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48— Fakat (o vakit) onlara şefaatçıların şefaati fayda verme
yecektir.

49— Ya şimdi onlara ne oluyor ki, nasihattan yüz çeviriyor
lar?

50,51— Sanki onlar, arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri
dir.

52— Yok! Onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler gel
mesini istiyor (ki ondan okuyarak iman etsin).

53— Hayır! (Bu istedikleri olamaz.) Doğrusu onlar âhiretten 
korkmuyorlar.

54— Hayır hayır! Muhakkak o (Kur’ân) bir öğüttür.
55— Artık kim dilerse ondanöğüt alır.
56— Bununla beraber Allah dilemeyince öğüt alamaz. Koru

maya ehil olan daO'dur, bağışlayacak olan da!

(Sûre: 75)
EL-KIYÂMET SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
40 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Kıyamet gününe yemin 
ederim!

2— Kınayıcı nefse de yemin 
ederim (ki öldükten sonra dirile
ceksiniz!).

3— insan, aslâ kemiklerini top- 
layamayacağız mı sanıyor?

4— Yok (toplarız)! Hatta onun 
parmak uçlarını düzeltmeye de 
kaadiriz.

5— Fakat insan, 
önündekini (kıya
meti) yalanlamak is
ter (1).

6— “Kıyamet ne 
zaman?” diye sorar.

7— Ne vakit göz 
dehşet içinde kalır,

8— Ay tutulur,
9— Güneşle ay 

bir araya toplanırsa 
(o zaman kopar!),

10— Ogün insan,
“Kaçacak yer nere

si?”  der.
11— Hayır hayır! Hiçbir sığınak 

yok!
12— O gün durak yeri ancak 

Rabbinindir.
13— O gün insan gelmiş geç

miş bütün yaptıklarından haber
dar edilir.

14— Doğrusu insan, nefsine 
karşı şâhiddir.

15— Bütün mazeretlerini orta
ya atsa da (kabul edilmez).

16— (Cebrâil bitirmeden, Kur’- 
ân’ı) acele okumak için dilini oy
natma (2).

17— Çünkü onu (kalbinde) top
lamak ve (dilinde) okutmak bize 
aittir.

18— Biz onu okuduk mu, sen 
de okunuşunu takip et.

19— Sonra onu açıklamak da 
muhakkak bize aittir. 1 2

(1) Bu âyete, “İlerde de suç işle
meye devam etmek ister” şeklinde 
mânâ verildiği de olmuştur.

(2) Resûl-i Ekrem gelen vahyi 
unutmamak için henüz kendisini 
okunup bitirilmeden acele ile tek
rarlamaya çalışıyordu. Ayette buna 
işaret edilmektedir.
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20— Hayır hayır! Siz, peşini 
(dünya hayatını) seviyorsunuz.

21— Ve âhireti bırakıyorsu
nuz.

22— Nice yüzler o gün par
layacak.

23— Rablerine bakacaklar.
24— Nice yüzler de o gün so

murtup kararacak.
25— Anlayacak ki, başına bel 

kıran bir belâ yapılacak.
26— Hayır hayır! Ne zaman 

ki (can) köprücük kemiklerine 
dayanır,

27— Ve “ Bir hasta okuyacak 
kim (var)?’’ denilir.

28— O zaman anlar ki, bu ay
rılıktır.

29— Bacak, bacağa dolaşır.
30— O gün sevk, ancak Rab- 

binedir.
31— Fakat o ne sadaka ver

di; ne namaz kıldı.
32— Velâkin yalanladı ve yüz 

çevirdi,
33— Sonra da salına salına 

ehline gitti (Bu âyetler Ebû Ce
hil hakkındadır).

34— Hak etmiştin sen bu be
lâyı, oh olsun!

35— Evet hak etmiştin sen bu 
belâyı, oh olsun!

36— insan, başı boş bırakıla
cağını mı sanıyor?

37— Kendisi dökülen menl- 
den bir nutfe değil mİ idi?

38— Sonra bir kan pıhtısı ol
du, derken Allah onu yarattı da 
biçimine koydu.

39— Ve-ondan erkek dişi iki 
eş yarattı.

40— Bunları yaratan, ölüleri 
diriltmeye kaadir değil midir? 
(Peygamber (s.a.v.) bu âyeti 
okuyunca “ Hay hay, kaadir- 
dir” demişti).

(Sûre: 76)

EL-İNSAN yahut 
ED-DEHR SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir.
31 âyetir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Gerçekten insan üzerine dehrden öyle bir zaman gel
di ki, o vakit insan anılmaya değer bir şey değildi.

2— Çünkü biz insanı, (erkek ve kadın menileriyle) karışık 
bir nutfeden yarattık. Onu (mükellef kılıp) deneyeceğiz. Onun 
için onu işitir, görür yaptık.

3— Biz ona yolu gösterdik, ister şükreden (mü’min) olsun, 
ister nankör (kâfir)!

4— Çünkü biz, kâfirler için zincirler, bukağılar ve bir kız
gın ateş hazırladık.

5— Muhakkak ki iyi insanlar, (cennette) kâfûr katılmış bir 
kadehten içerler.



Cüz: 29, Sûre: 76 El-İnsan, Ed-Dehr Sûresi 580

6— (O kâfûr) bir kaynaktır ki, ondan Allah’ın kulları İçer
ler. Onu (istedikleri yere) akıtırlar.

7— Adaklarını yerine getirirler ve şerri salgın olan bir gün
den korkarlar.

8— Yemeği, kendi ihtiyaçları varken yoksula, yetime ve esi
re yedirirler (1).

9— (Ve onlara), “ Biz size ancak Allah rızası için yemek 
yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık isteriz, ne de teşekkür!..

10— Çünkü biz Rabbimizden, bed çehreli, asık suratlı bir 
günün azabından korkarız.”  (derler).

11— Allah da onları, o günün azabından korur, (yüzleri

ne) bir güzellik ve sevinç verir.

12— Sabırlarına karşılık da 
cennet ve ipek İhsan eder.

13— Orada koltuklar üzerine 
yaslanırlar. Orada ne güneş gö
rürler, ne de zemheri (soğuğu).

14— Üzerlerine cennet göl
geleri sarkmış; meyveleri de 
adamakıllı yaklaştırm ıştır (in-, 
san oturduğu yerden derebi
lir).

15— Üzerlerine gümüşten 
kaplar ve sürahilerle dolaşılır ki, 
billûrdandırlar.

16— Gümüşten billûrlar ki 
miktarını (su dağıtanlar) takdir 
etmişlerdir (ziyadesi, noksanı 
yoktur).

17— Orada kendilerine, zen
cefil katılmış bir kadehte içirilir.

18— Bir kaynaktan ki, adı 
“ Selsebîl’ ’dir.

19— Etraflarında (hizmet 
için) ebedî olarak taze kalan ço
cuklar dolaşır. Onları gördüğün 
vakit saçılmış inci sanırsın.

20— Orada her nereye bak
san, bir bolluk ve büyük bir mülk 
görürsün.

21— Üstlerinde ince ve kalın 
ipekten yeşil elbiseler vardır ve 
gümüşten bileziklerle süslen
mişlerdir. Rableri onlara terte
miz bir şarab sunmaktadır.

22— (Kendilerine şöyle de
nilir): “ işte bu, sizin mükâfatı
nız idi. Ameliniz makbul oldu ”.

23— Gerçekten biz, Kur'ân'ı 
sana âyet âyet biz indirdik.

24— O halde Rabbinin hük
müne sabret. O kâfirlerden hiç
bir suçluya veya nanköre boyun 
eğme.

25— Sabah akşam Rabbinin 
adını an (sabah, öğle ve ikindi 
namazlarını kıl). 1

(1) Bu âyete, “Yemeği yoksula, 
yetime ve esire seve seve yedirir
ler.” şeklinde mânâ verenler de var
dır.
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26— Gecenin bir kısmında da 
O na secde et (akşamla yatsı 
namazlarını kıl). Bir de O nu ge
celeyin uzun boylu teşbih et (te- 
heccüd namazı kıl).

27— Şüphesiz bunlar (Mek
ke müşrikleri), dünyayı sever
ler ve önlerindeki ağır bir günü 
(kıyameti) bırakırlar.

28— Onları biz yarattık ve 
mafsallarını biz bağladık. Diledi
ğimiz zaman da (onları helâk 
eder) yerlerine benzerlerini ge
tiririz.

29— Muhakkak ki bu sûre, 
bir öğüttür. Artık dileyen Rabbi- 
ne doğru bir yol tutar.

3 0 —  Mamafih Allah dileme
yince siz dileyemezsiniz. Çünkü 
Allah her şeyi bilendir, hikmet 
sahibidir.

3 1 —  Dilediğini rahmetine ko
yar. Zalimlere İse acıklı bir azap 
hazırlamıştır.

(Sûre: 77)

EL-MÜRSELÂT SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
50 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile 1 2 3 4 * * 7 8 9 10

1— (At yelesi gibi) birbiri ar
dından gönderilenlere (rüzgâr
lara),

2— Sonra estikçe esen bora- 
lara,

3 —  (Yağmuru) yaydıkça ya
yanlara,

4— Sonra hakla bâtılı ayırdık
ça ayıranlara (Kur’ân’ın âyetle
rine),

5,6— Gerek özür için, gerek
se uyarı için vahy bırakanlara 
(meleklere) yemin ederim ki (1),

7— Size va'd olunan (kıya
met) muhakkak, vukubulacak- 
tır.

8— Yıldızlar (ın ziyası) söndü- 
rüldüğü vakit,

9— Gök yarıldığı vakit,
1 0 — Dağlar savrulduğu vakit, (1) Bu yeminlere daha başka mânâlar verenler de vardır.

)y>j

f?SJl

s 2 “ y  ̂ *

©  C j j ^ İ ^  \ ©  ¿rv'jâl

11— Peygamberler belirli bir vakitte toplandıkları vakit,
12— Hangi güne ertelenmişler,
13— (Haklı ile haksızın ayrılacağı) fasıl gününe.
14— Bu fasıl gününü sana bildiren nedir?
15— Vay o gün yalanlayanların haline!..
16— Biz, evvelkileri helâk etmedik mi?
17— Sonra arkadan gelenleri onlara ekleyeceğiz.
18— Biz, mücrimlere böyle yaparız.
19— Vay o gün yalanlayanların haline!..
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20— Biz sizi, hakir bir sudan yaratmadık mı?
21 — Sonrao suyu, sağlam bir yerde (rahimde) tutmadık mı?
22— Belirli bir vakte kadar...
23— İşte biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir ediciyiz!
24— Vay o gün yalanlayanların haline!..
25— Biz yeri, bir toplantı mahalli yapmadık mı?
26— Hem diriler, hem ölüler için!
27— Orada ulu dağlar yerleştirip size tatlı bir su içirmedik 

mi?
28— Vay o gün yalanlayanların haline!..

29— (Kıyameti yalanlayanla
ra o gün şöyle denilir): Haydi 
yalan saydığınız (azab) a gidin!

30— Haydi cehennemin üç 
çatallı gölgesine buyurun!

31— Ne gölgelendirir, ne de 
alevden korur (Bu bir duman 
olup, yükseldiği vakit azame
tinden üç kola ayrılacakmış).

32— O (ateş), saray gibi (bü
yük) kıvılcım atacaktır.

33— Ki, sanki sarı deve sürü
leridir.

34— Vay o gün yalanlayanla
rın haline!..

35— Bugün, onların konuşa
mayacakları gündür.

36— Kendilerine izin de veril
mez ki, özür dilesinler.

37— Vay o gün yalanlayanla
rın haline!..

38— Bu (haklı ile haksızın 
ayrılacağı) fasıl günüdür. Sizi 
ve evvelki ümmetleri topladık.

39— Eğer bir hileniz varsa, 
bana yapın.

40— Vay o gün yalanlayanla
rın haline!..

41— Şüphesiz takva sahipleri 
gölgelerde, kaynak başların
da...

42— Ve canlarının istediği 
meyvelerin içindedirler.

43— (Onlara), "Yaptıklarını
za karşılık, yeyin için afiyet ol
sun!’ ’ (denilir).

44— işte biz, güzel amel sa
hiplerini böyle mükâfatlandırırız.

45— Vay o gün yalanlayanla
rın haline!..

46— (Ey inkâr edenler! Siz 
dünyada) biraz yeyin, zevk 
edin! Çünkü siz mücrimlersiniz 
(âhirette yeriniz cehennemdir).

47— Vay o gün yalanlayanla
rın haline!..

48— Onlara, "Rükü edin!’ ’ 
denildiği vakit, rükû etmezler.

49— Vay o gün yalan diyen
lerin haline!

50— Artık bundan (Kur’ân’- 
dan) sonra hangi söze inana
caklar?
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(Sûre: 78) 

EN-NEBE’ 
SÛRESİ

t
 Mekke devrinde 

inmiştir. 40 âyettir.

Rahmân ve Rahim 
olan Allah’ın 

adı ile
1— (Kureyş kâ

firleri) birbirlerine 
neyi soruşturuyor
lar?

T 2— O büyük ha
beri (Peygamberin 

getirdiği Kur’ân’ı) mı?
3— Ki onlar onda ihtilâfa dü

şüyorlar.
4— Hayır! (İhtilâfa lüzum 

yok!) İlerde bilecekler.
5— Hayır hayır! ilerde bile

cekler.
6— Biz yeri bir döşek yapma

dık mı?
7— Dağları da birer kazık?.. 
8— Sizleri de (erkek dişi) çift 

çift yarattık.
9— Uykunuzu da bir dinlen

me yaptık.
10— Geceyi bir bürgü yaptıK. 
11 — Gündüzü ise, geçim za

manı yaptık.
12— Ve üstünüze, yedi sağ

lam (gök) binâ ettik.
13— Yakıcı parlak bir kandil, 

(güneş) yarattık.
14— Sıkıcı (bulut) larından 

şarıl şarıl su indirdik.
15— Ki onunla daneler ve ot

lar,
16— Sarmaş dolaş bahçeler 

çıkaralım diye.
17— Şüphesiz ki (haklı ile 

haksızın ayırt edileceği) fasıl 
günü (kıyamet) bir zamandır.

18— O gün Sûr'a üfürülücek. 
Siz de hemen bölük bölük gele
ceksiniz.

19— Gök açılacak da kapı ka
pı olacaktır.

20— Dağlar yürütülecek ve 
bir serap (gibi) olacaktır.

21— Muhakkak ki cehen
nem, bir gözetleme yeridir.

22— Azgın kâfirler için bir dö
nüş yeridir.

23— Orada nice devirler bo
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yunca kalacaklardır.
24— Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içilecek bir 

şey!..
25— Sadece bir kaynamış su ve irin (içecekler).
26— (İşlediklerine) uygun bir ceza!..
27— Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlar

dı.
28— Âyetlerimizi de alabildiklerine yalanlamışlardı.
29— Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazıp 

tesbit ettik.
30— (Onlara), “ Artık tadın (cezanızı)! Artık size azap ar

tırmaktan başka bir şey yapacak değiliz!”  (denilecek).
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31— Şüphesiz ki takvâ sahiplerine (cennette) korkulardan ha
lâs ve zafer vardır.

32— Bahçeler, üzümler...
33— Aynı yaşta, göğüsleri tomurmuş genç kızlar...
34— Hem dolu kadehler...
35— Orada ne boş bir lâf işitirler, ne de bir yalan söyleme.
36— Bir karşılık ki, Rabbinden bir ihsandır; yeter mi yeter...
37— Göklerle yerin ve aralarındaki her şeyin Rabbinden. O 

Rahmân’dan ki, O'na hiç söz söyleyemezler.
38— O gün Cebrâil ve bütün melekler saf olup dururlar. (Halk) 

konuşamazlar. Yalnız Rahmân’ın izin verdiği ve doğruyu söyle
yen kimseler müstesna (bunlar, şefaat eden mü’minlerle me

leklerdir).
39— işte bugün haktır. Artık di

leyen, Rabbine varacak bir yol tut
sun.

40— (Ey Mekke müşrikleri!)
Biz size, yakın bir azabı haber ver
dik. O gün kişi, (hayır veya şer)
iki elinin önden ne gönderdiğine 
bakacak, kâfir, “ Ah keşke toprak 
olaydım!’ ’ diyecektir.

(Sûre: 79)

EN-NÂZİÂT SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
46 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— O (kâfirlerin canlarını) şid
detle söküp çıkaran (melek) lere,

2— (Mü’minlerin ruhlarını)
usulcacık çekenlere,

3— Ve yüzüp yüzüp gidenlere,
4— Sonra yarış edip geçenle

re,
5— Sonra bir iş çevirenlere ye

min ederim ki, (dirileceksiniz ey 
Mekke müşrikleri!).

6— O gün ilk sarsıntı (Sûr’a ilk 
üfürülüş) sarsar.

7— Onun peşinde olan da ar
dından gelecek (1).

8—  Ogün, birtakım yürekler ye
rinden hoplar.

9— Gözleri korkudan öne dü
şer.

10—  (Bunlar vaktiyle), Biz mi,
gerçek evvelki hale döndürülecek
mişiz?

11— Ya ufalanmış kemikler ol
duğumuz vakit mi?” (demişlerdi).

12— "O halde bu hüsranlı bir 
dönüş!” diyorlardı.

13— (Allah Teâlâ buyurur ki): 
“ Fakat o zorlu bir kumandadır.

14— O zaman onlar, (bakarsın) 
hemen (canlanmış olarak) yerin 
yüzündedirler. 1

(1) İkisinin arasın d a kırk yıl g e çe 
ceğ i riv ay et olunm aktadır.
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15— Sana Musa’nın haberi 
geldi mi?

16— Hani Rabbi ona, mukad
des Tuvâ vadisinde şöyle nida 
etmişti:

17— “ Flr’avn’a git! Çünkü o 
pek azdı.

18— De kİ: Temizlenmeye is
teğin var mı?

19— Seni Rabblne irşad ede
yim mİ (O’na saygı duyup) kor
kasın!” .

20— Bunun üzerine ona en 
büyük mûclzeyi gösterdi.

21— Fakat o, (Mûsa’yı) ya
lanladı ve isyan etti.

22— Sonra (imandan) yüz 
çevirerek (fesad peşinde) koş
tu.

23— Sonra (sihirbazları ve 
ya ordusunu) toplayarak bağır
dı:

24— “ Ben, sizin en yüce 
Rabbinizim” dedi.

25— Allah da onu dünya ve 
âhiret azabıyla yakalayıverdi.

26— Muhakkak ki Allah’dan 
korkanlar İçin, bunda bir ibret 
vardır.

27— (Ey inkâr edenler!) Sizi 
(tekrar) yaratmak mı daha çetin, 
yoksa gökyüzünü mü? (Allah 
onu) bina etmiştir.

28— Tavanını yükseltmiş de, 
onu nizama koymuştur.

29— Gecesini karanlık yaptı, 
gündüzünü (aydınlığa) çıkardı.

30— Ondan sonra yeri döşe- 
miştir.

31— Ondan suyunu ve otla
ğını çıkarmıştır.

32— Dağlarını oturtmuştur,
33— Sizin ve davarlarınızın İs

tifadesi için.
34— Fakat o en büyük felâ

ket (kıyamet) geldiği vakit,
35— O gün İnsan, (dünyada) 

neye çalıştığını hatırlayacaktır.
36— Bir de cehennem, gö

renlere gösterilir.
37— Artık her kim azgınlık 

edip kâfir olmuş;

38— Ve dünya hayatını tercih etmişse,
39— Muhakkak cehennem, onun varacağı yerdir.
40— Kim de Rabbinln makamından korkmuş ve nefsini, he- 

vâdan men etmişse,
41— Muhakkak cennet onun varacağı yerdir.
42— Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.
43— Sen onu nereden bileceksin?
44— Onun ilmi Allah’a mahsustur.
45— Sen, ancak kıyametten korkanlara bir uyarıcısın.
46— Onlar kıyameti görecekleri gün, sanki (günün) bir ak

şamından veya kuşluğundan başka durmamışlardır.
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(Sûre: 80)
ABESE SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir. 42 âyettir.
Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— (Peygamber) yüzünü ekşitti ve döndü (1).
2— Çünkü kendisine âmâ gelmişti.
3— Ne bilirsin belki o temizlenecekti.
4— Yahut öğüt bekleyecekti de, öğüt kendisine fayda vere

cekti.
5— Ama ihtiyaçsız görünene gelince;
6— Sen ona yöneliyor, (kurtarmaya) özeniyorsun.
7—  Onun (Müslüman olmayıp) temizlenmemesinden sana 

ne?

8— Fakat sana koşarak gelen 
yok mu?

9— O Allah’dan korktuğu hal
de;

10— Sen ondan (yüz çevirip, 
başkası ile) oyalanıyorsun.

11— Zinhâr! (bir daha böyle 
yapma!) Çünkü bu âyetler bir 
öğüttür.

12— isteyen ondan öğüt alır.
13— O Kur ân (Levh-i Mah- 

fuz’da) çok muteber sahifelerde- 
dir.

14— Ki (semâya) kaldırılmış, 
tertemizdirler.

15— Kâtiplerin elleriyle (yazıl
mıştır).

16— Ki o kâtipler, makbul, ita
atli (melekler)dir.

17— Kahrolası (kâfir) insan! Ne 
nankör şeymiş!

18— Onu yaratan hangi şeyden 
yarattı?

19— Bir nutfeden! Onu yarattı 
da biçimine koydu.

20— Sonra (ana rahminden 
çıkması için) ona yolunu kolaylaş
tırdı.

21— Sonra onu öldürüp kabre 
gömdürdü.

22— Sonra dilediği vakit, onu 
tekrar diriltecek.

23— Hayır! Doğrusu o, hiç 0 ’- 
nun emrini tam eda etmedi.

24— insan bir kere yiyeceğine 
baksın!

25— Biz suyu (buluttan) nasıl 
yağdırmışız?

26— Sonra yeri nasıl yarmışız 
da,

27— Orada dâneler bitirmişiz!
28— Üzümler, yoncalar...
29— Zeytinlikler, hurmalıklar...
30— Ağaçları birbirine girmiş 

bahçeler...
31— Nice meyveler ve çayır

lar!..
32— (Bütün bunlar) sizin ve 

davarlarınızın menfaati için.
33— Ama kıyamet geldiği vakit 

(ne olacak)! 1

(1) Âyet-i kerimede bahsi geçen 
âmâ, ashabtan Abdullah bin Ümmi 
Mektûm idi. Peygamberimiz, Kureyş 
eşrafından bazılarına İslâm dinini 
telkin ile meşgul bulunuyordu. O, 
bunu bilmediği için, “Yâ Resûlallah, 
Allah’ın sana öğrettiğinden bana 
birşeyler öğret” dedi. Efendimiz ona 
birşey söylemeyip, evine döndü. Bu 
âyet onun üzerine indirildi.
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34— O gün kişi kardeşinden,
35—  Anasından, babasından,
36— Karısından ve çocukla

rından kaçacak.
37— O gün, onlardan herke

sin başından aşar işi vardır.
38— O gün yüzler vardır, pa

rıldar,
39— Güler, sevinir!
40— Yüzler de vardır, o gün 

üzerleri tozlanmıştır.
41— Onları bir karanlık kap

lar.
42— işte kâfirler, tacirler bun

lardır.

CSûre: 81)

ET-TEKVÎR SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
29 âyettir.

Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile 1

1 — Güneş dürüldüğü (ve nu
ru söndürüldüğü) vakit,

2— Yıldızlar düşüp saçıldığı,
3— Dağlar yerlerinden yürü

tüldüğü,
4— Kıyılmaz mal terk edildiği,
5— Bütün yabanî hayvanlar 

bir araya toplandığı.
6— Denizler kaynayıp ateş 

kesildiği,
7— Ruhlar (bedenlerle) çift- 

leştlrlldlği (1),
8— Ve diri diriye mezara gö

mülen kız çocuğuna,
9— Hangi günahtan dolayı öl

dürüldüğü sorulduğu vakit,
10— Amel defterleri açıldığı;
11— Gökyüzü (bu görünen 

şeklinden ve halinden) soyul
duğu,

12— Cehennem kızıştırıldığı 
vakit,

13— Cennet yaklaştırdığı va
kit,

14— Herkes (iyi, kötü) ne ha
zırladığını anlar.

15— Şimdi gece (görünüp) gündüz sinen yıldızlara,
16— Dolaşıp dolaşıp yuvasına giren gezegenlere,
17— Karanlığı bastığı vakit geceye,
18— Ağardığı vakit, sabaha yemin ederim ki,
19— Muhakkak o Kur'ân, şerefli bir elçinin (Cebrâil’in) ge

tirdiği kelâmdır.
20— Bir elçi ki, pek kuvvetlidir; Arş sahibinin katında yük

sek bir itibar sahibidir.

(1) Bedenleriyle birleştirildiği yahut onlardan herbiri kendi şek
liyle yahut kitabiyle ve ameliyle bir araya getirildiği zaman.
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21— Orada kendisine (melekler arasında) itaat olunur. 
(Vahy İçin) emindir.

22— Yoksa sahibiniz (Muhammed s.a.v.), deli değildir.
23— Yemin ederim! O, Cibril’i açık ufukta gördü.
24— O, gayb üzerine cimri değildir (ki ondan bir şey 

eksik bıraksın).
25— Kur’ân da, kovulmuş bir şeytan sözü değildir.
26— O halde siz nereye gidiyorsunuz?
27— o Kur'ân, ancak bütün âlemlere bir öğüttür.
28— Tabiî, içinizden dürüst olmak isteyenler için.

29— Bilhassa âlemlerin Rab- 
bi (sizin dürüst olmanızı) dile
medikçe, siz dilemezsiniz.

(Sûre: 82)

EL-İNFİTÂR SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
19 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Gökyüzü yarıldığı vakit,
2— Yıldızlar dökülüp saçıldı- 

ğı zaman,
3— Denizler akıtıldığı vakit,
4— Ve kabirler deşildiği vakit,
5— Her nefs neyi öne aldığı

nı geriye ne bıraktığını bilmiştir.
6— Ey insan! O kerîm Rabbi- 

ne karşı seni ne aldattı?
7— O Rabbin ki, seni yarattı 

ve düzenine koydu. Sana uygun 
bir biçim verdi.

8— Seni muhtelif suretlerden 
dilediği bir şekilde meydana ge
tirdi.

9— Hayır! Doğrusu siz, ceza 
gününü inkâr ediyorsunuz.

10— Halbuki üzerinizde göz
cü melekler var.

11— Kıymetli kâtipler var.
12— Her ne yaparsanız bili

yorlar.
13— Muhakkak ki iyiler, (cen

nette) refah içindedirler.
14— Ve muhakkak ki kötüler, 

cehennemdedirler.
15— Ceza günü oraya gire

ceklerdir.
16— Hem oradan kaybolacak 

değillerdir.
17— Sana ne bildirdi, nedir o 

din günü?
18— Evet! Sana ne bildirdi, 

nedir o din günü?
19— O öyle bir gündür ki, 

kimse kimse namına bir şey 
yapmaya muktedir olamaz. O 
gün emir, yalnız Allah’ındır.
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(Sûre: 83)
EL-MUTAFFİFÎN SÛRESİ

Mekke veya Medine 
devrinde inmiştir. 36 âyettir.

Rahman ve 
Rahim olan 

Allah’ın adı ile

1— Vay o eksik 
ölçüp tartan hileci
lerin haline!

2— Ki başkala
rından aldıkları va
kit, tam ölçüp alır
lar.

3— Fakat başka
larına ölçtükleri ve
ya tarttıkları vakit 
eksik verirler.

4, 5— Acaba bunlar, öldük
ten sonra büyük bir gün için di- 
riltileceklerini zannetmiyorlar 
mı?

6— O gün insanlar, âlemlerin 
Rabbi için (kabirlerinden) kal
kacaklardır.

7— Sakın hâ (hileye sapma
yın)! Çünkü kâfirlerin amel def
terleri Slccîn'dedir.

8— Siccîn’in ne olduğunu sa
na ne bildirdi?

9— O, yazılmış bir kitaptır.
10— Vay o gün yalanlayanla

rın,
11— "Kıyamet günü yalan

d ır." diyenlerin haline!
12— Ama onu, ancak bir az

gın ve günaha düşkün kimse ya
lanlar.

13— Ona âyetlerimiz okunun
ca, "Evvelkilerin masalları!”  de
miştir.

14— Hayır hayır! Doğrusu 
onların kazandıkları günahlar, 
kalblerinin üzerine pas bağla
mıştır

15— Hayır! Muhakkak ki on
lar, o gün Rablerinden perde ar
kasında kalacaklardır (O’nu gö
remeyeceklerdir).

16— Sonra muhakkak onlar 
ateşe atılacaklardır.

17— Sonra (kendilerine), 
"iş te  o sizin yalanlayıp durdu
ğunuz budur!" denilecektir.

18— Hayır! Hiç şüphe yok ki
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iyilerin amel defterleri İlliyyûn dadır.
19— İlliyyûn ’un ne olduğunu sen nereden bileceksin?
20— O, yazılmış bir kitaptır.
21— Ki ona, mukarrabûn (denilen melekler) şâhid olur

lar.
22— Şüphesiz ki iyiler, (cennette) refah içindedirler.
23— Koltuklar üzerinde (kendilerine verilen nimetlere)

bakarlar.
24— Yüzlerinde refahın parıltısını tanırsın.
25— Onlara mühürlü, hâlis bir şarab sunulur.
26— Onun sonu misktendir. Artık buna imrensin imrenen- 

ler!..
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27— (O şarabın) katığı "teşriîm1 ’ dendir.
28— Bir çeşme ki, Allah’ın yakın kulları içer ondan.
29— Gerçek, o mücrim kâfirler, iman edenlere gü

lüyorlardı.
30— (Mü’minler), yanlarından geçtikleri vakit, bir

birlerine göz kırpıyorlardı.
31— Evlerine döndükleri vakit, (mü’minleri anmak

tan) zevk duyarak dönerlerdi.
32— Onları gördüklerinde, "iş te  bunlar, hiç şüphe

siz şaşkınlardır.”  diyorlardı.

33— Halbuki onların üze
rine gözcüler olarak gönde
rilmemişlerdi.

34— işte bugün iman 
edenler de, kâfirlere güle
cekler.

35— (Cennette) koltuklar 
üzerinde (kâfirlerin azabına)
bakacaklar.

36— Nasıl, kâfirlere yap
tıklarının cezası verildi mi? 
(Evet!).

(Sûre: 84)

EL-İNŞİKAK SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
25 âyettir.

Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Gök yarıldığı,
2— Ve Rabbinin emrine 

itaat ettiği vakit, ki gök buna 
lâyık kılınmıştır.

3— Yer, uzatıldığı,
4— Ve içindekileri atıp bo

şaldığı,
5— Ve Rabbinin emrine 

itaat ettiği zaman, ki yer bu
na lâyık kılınmıştır (insan 
yaptıklarını görecektir).

6— Ey insan! Sen, Rabbi- 
ne kavuşuncaya kadar çaba
lar da çabalarsın. Nihayet 
O ’na kavuşursun.

7— O vakit, kitabı sağın
dan verilen,

8— Kolaycacık bir hesap 
ile sorguya çekilir.

9— Ve (cennetteki) ailesi
ne sevinçli dönecektir.

10— Fakat kitabı arka ta
rafından verilen kimse,

11— Hemen "Helâk (ne
redesin?)’ diye çağırır.

12— Ve cehenneme girer.
13— Çünkü o, (dünyada

ki) ehli içinde sevinçli idi.
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14— Çünkü o, 
Rabbine aslâ dön
meyeceğini san
mıştı.

15— Hayır! Hiç 
şüphesiz Rabbi 
onu görüyordu.

16— imdi şafağa 
yemin ederim!

17— Geceye ve 
onun topladıkları
na,

18— Ve derlen
diği zaman ay'a da 
yemin ederim ki,

19— Sizler, mutlaka halden 
hale bineceksiniz.

20— O halde, bu küffara ne 
oluyor ki, iman etmiyorlar?

21— Ve karşılarında Kur’ân 
okunduğu vakit secde etmiyor
lar (*).

22— Hatta o küfredenler (öl
dükten sonra dirilmeyi vesaire-
yi) yalanlarlar.

23— Ama Allah, onların içle
rinde ne sakladıklarını pekâlâ bi
liyor.

24— Onun için sen onları 
acıklı bir azapla müjdele.

25— Yalnız iman edip yararlı 
işler görenler müstesnâ. Onlar 
için, bitmez tükenmez bir ecir 
vardır.

(Sûre: 85)
EL-BÜRÛC SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
22 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1—  0  burdu semaya yemin 
olsun,

2— Va’d olunan güne (kıya
mete),

3— Şâhidle meşhûde (cum’a 
ile arefeye) de yemin olsun.

4— Ki, hendek sahipleri lâ- 
netlenmiştir.

5— Hendekleri, çıralı ateşti.
6— O vakit onlar, ateşin etra

fında oturmuşlardı.
7— Ve mü’minlere yapacak

larına şâhid oluyorlardı (1).
8— Mü’minlerden kızdıkları 

şey de, yalnız azız ve hamîd olan 
Allah’a iman ettikleri idi.

9— O Allah ki, göklerin ve ye
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rin mülkü O’nundur. Allah her şeye şâhiddir.
10— Hiç şüphe yok ki, erkek ve kadın mü’minlere işken

ce yapıp, sonra tevbe etmeyenler için cehennem azabı var. 
Onlara yangın azabı da vardır.

11— İman edip de yararlı işler görenler yar ya! Onlara, alt
larından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük saadet 
budur.

(*) Dikkat! Secde âyetidir.
[1] Uhdûd, hendek demektir. Kâfirlerden bir kral bir hendek kaz

dırmış, iman edenleri onun içine atıyordu. Kim dininde sebat eder
se onu yakıyor, dininden döneni serbest bırakıyordu. Rivayete göre, 
Cenâb-ı Hak mü’minlerin canlarım ateşle yanmadan önce almış, ateş 
hendekten dışarı çıkarak dışardaki kâfirleri yakmıştı.
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12— Gerçekten Rabbinin yakalayışı pek şiddetlidir.
13— Çünkü O, hem (yoktan) yaratır, hem de tekrar 

diriltir.
14— Çok bağışlayan, çok sevilen O ’dur.
15— Arşın sahibidir; uludur.
16— Dilediğini yapandır.
17,18— Sana orduların, Fir’avn veSemûd'un haberi 

geldi ya. (Bunlarla, iman etmedikleri için, milletleri he
lak ettiler. Ey Habibim, sana iman etmeyenler de dü
şünsünler!..).

19— Fakat o küfredenler, hâlâ inkârdadırlar.

20— Halbuki Allah onları, 
arkalarından kuşatıcıdır.

21— Doğrusu o, şanlı bir 
Kur’ân’dır.

22— Ki, Levh-i Mahfûz’- 
dadır.

(Sûre: 86) 
ET-TÂRIK SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
1 7 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Gök (yüzün)e ve târı- 
ka yemin olsun!

2— Târikin ne olduğunu, 
sana ne bildirdi?

3— (Zıyâsı ile zifiri karan
lığı) delen yıldızdır.

4— Hiçbir nefis yoktur ki, 
üzerinde bir gözetleyici (me
lek) olmasın.

5— İnsan bir baksın, ne
den yaratılmıştır?

6— Bir atılgan sudan ya
ratılmıştır.

7— (Erkekte) bel kemiği 
ile (kadında) kaburgalar ara
sından çıkar o.

8— Şüphesiz ki (Allah), 
onu (öldürdükten sonra) 
tekrar diriltmeye kaadirdir.

9— O gün bütün sırlar 
meydana çıkar.

10— Artık insan için ne bir 
kuvvet vardır, ne de bir yar
dımcı!

11—  0  yağmurlu semâya,
12— Ve yarılan yere and 

olsun ki,
13— O Kur’ân, şüphesiz 

(hakla bâtılı) ayıran kesin bir 
sözdür.

14— O, şaka değildir.
15— Doğrusu onlar, hep 

hile kuruyorlar.
16— Ben de (onların hile

lerine) hile (cezası ile) karşı 
koyarım.

17— O halde kâfirlere 
mühlet ver! Onlara biraz 
mühlet ver!
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(Sûre: 87)

EL-A’LÂ SÛRESİ

Mekke devrinde 
inmiştir.

19 âyettir.

Rahmân ve Rahim 
olan

Allah’ın adı ile

1— (Habîbim!) Rabbinin yüce 
adını tesbîh et.

2— O Rabbin, ki, (her şeyi) ya
ratmış da düzenine koymuştur.

3— Ve O Rabbin ki, takdir bu
yurmuş ve doğru yolu göstermiş
tir.

4— O Rabbin ki, mer’ayı çıkar
mış:

5— Sonra onu, kapkara sel çö
püne çevirmiştir.

6— Sana (Kur’ân) okutacağız 
da unutmayacaksın.

7— Ancak Allah’ın (unutturma
yı) dilediği müstesna! Çünkü O, 
aşikârı da bilir; gizliyi de...

8— Hem seni, en kolay yola (İs
lâm’a) muvaffak kılacağız.

9— O halde fayda verirse (ve
ya vermese de) sen Kur’ân ile 
öğüt ver.

10— (Allah’dan) korkan öğüt 
alacaktır.

11— Pek bedbaht olan da on
dan kaçınacaktır.

12— Ki o, en büyük ateşe atı
lacaktır.

13— Sonra orada ne ölecek, ne 
de dirilecektir.

14— Gerçekten (küfürden) te
mizlenen,

15— Ve Rabbinin ismini anıp 
namaz kılan kurtulmuştur.

16— Fakat siz (ey kâfirler!) 
dünya hayatını tercih ediyorsu
nuz.

17— Halbuki âhiret, daha ha
yırlı ve devamlıdır.

18— Bu (temizlenenin kurtul
ması ve âhiretin daha hayırlı ol
ması), evvelkilerin kitaplarında,

19— ibrâhim ile Musâ’nın sahi- 
felerinde de vardır.

(Sûre: 88)

EL-GÂŞİYE SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
26 âyettir.
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Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile
1— (Her şeyi kaplayacak) kıyametin haberi sana geldi mi?
2— Birtakım yüzler, o gün zillete düşmüşlerdir.
3— Çalışmış, fakat boşuna yorulmuşlardır.
4— Onlar, kızgın ateşe gireceklerdir.
5— Kızgın bir menbadan sulanacaklardır.
6— Ağıza alınmayan acı bir dikenden başka yiyecekleri yok

tur.
7— O, ne besler, ne de açlıktan kurtarır.
8— Birtakım yüzler, o gün mutludur.
9— Çalıştıklarından memnundur.
10— Yüksek bir cennettedirler.
11— Orada boş lâf işitmezler.
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12— Orada akan bir kaynak var.
13— Orada yüksek tahtlar...
14— (Pınarların etrafına) konulmuş kadehler
15— Dizilmiş yastıklar...
16— Serilmiş nefis halılar var.
17— Deveye bakmazlar mı, o nasıl yaratılmış?
18— O göğe baksalar a! Nasıl yükseltilmiş!
19— O dağlara baksalar a! Nasıl dikilmiş?
20— O yere baksalar a! Nasıl döşenmiş?
21— Sen hemen ihtar et! Sen ancak bir öğütçüsün.
22— Onların üzerine musallat edilmiş (bir kimse)

değilsin.
23— Yalnız (imandan) yüz

çeviren ve küfreden başka.
24— Böylesini Allah, en 

büyük azapla azaplandıra- 
caktır.

25— Muhakkak onların 
dönüşleri ancak bizedir.

26— Sonra onların hesap
ları da yalnız bize aittir.

(Sûre: 89) 

EL-FECR SÛRESİ
Mekke devrinde inmiştir.

30 âyettir.
Rahmân ve

Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Sabaha 
yemin ederim.

2— Ve (Zilhic
ce ayından ilk)
on geceye,

3— Çifte ve te
ke,

4— Geçtiği va
kit geceye de ye
min olsun!

5— Nasıl bun
larda akıl sahibi için bir ye
min (değeri) var değil mi? 
(Ey Mekke müşrikleri! Mut
laka azabı göreceksiniz!).

6— Görmedin mi, Rabbin 
ne yaptı (Hûd kavmi) Âd a?

7— O direkli İrem’e?
8— Ki, o beldeler içinde, 

misli yaratılmamıştı.
9— Vadilerde kayaları 

oyan Semûd'a,
10— Ve kazıklı F ir’avn’a 

(nasıl azap etti)!
11— Ki bunlar, memleket

lerde azgınlık etmişlerdi.
12— Böylece oralarda fe

sadı çoğaltmışlardı.
13— Bunun üzerine Rab

bin de onlara azap kırbacını 
indiriverdi.

14— Şüphesiz ki Rabbin, 
hep gözetme yerindedir.
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15— Fakat insan, ne za
man Rabbi kendisini imtihan 
edip ikramda bulunur ve ni
met verirse, “ Rabbim bana 
ikram etti.”  der.

16— Ama ne zaman, onu 
imtihan edip de rızkını kısar
sa, o vakit de, "Rabbim ba
na ihanet e tti.”  der.

17— Hayır hayır! Siz, ye
time ikram etmiyorsunuz.

18— Yoksulu doyurmaya 
birbirinizi teşvikte bulunmu
yorsunuz.

19— Mirası, habire yiyor
sunuz.

20— Malı da pek çok se
viyorsunuz.

21— Hayır! Ne zaman ki 
yer, parça parça edilir.

22— Rabbinin emri gelip 
melekler saf saf dizilirse,

23— O gün cehennem de 
getirilir. O gün insanın aklı 
başına gelir. Fakat bu dü
şünmenin ona ne faydası 
olur?

24— "Ah keşke (ebedi) 
hayatım için, sağlığımda ya
rarlı işler yapmış olaydım!”  
der.

25— Artık o gün, Allah’ın 
azabı gibi hiçbir kimse azap 
edemez.

26— O'nun vurduğu bağ 
gibi kimse bağ vuramaz.

27— (Sonra Allah, mü’- 
min kullarına şöyle buyu
rur:) “ Ey huzurlu nefis!

2 8 — Sen Rabbinden, 
Rabbin de senden razı ola
rak, Rabbine dön!

29— Haydi kullarımın ara
sına gir!

30— Cennetime buyur! ’ ’ .

(Sûre: 90) 
EL-BELED SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
20 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile
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1— Şu beldeye (Mekke’ye) yemin ederim!
2— Ki sen, bu beldede helâl iken (bulunacaksın) (1).
3— Babaya da doğan çocuğa da (yemin ederim).
4— Biz insanı, hakikaten meşakkat içinde yarattık.
5— O, kendisine kimsenin hiç gücü yetmeyeceğini 

mi sanıyor?
6— “ Ben, yığın yığın mal telef ettim .”  diyor.
7— Onu, kimsenin görmediğini mi sanıyor?

(1) Bu va’d Mekke'nin fethedıldiği gün yerine gelmiştir.
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8— Biz, ona iki göz vermedik mi?
9— Bir dil ile iki dudak,
10— Bir de ona, (hayır ve şer) iki yol göstermedik mi?
11— Ama o, sarp yokuşa göğüs geremedi.
12— O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin?
13— Bir köle âzâd etmektir.
14— Yahut bir açlık gününde yemek yedirmektir.
15— Akrabalığı olan bir yetime.
16— Yahut topraklı (tozlu) bir yoksula.
17— Bütün bunlardan sonra iman edip birbirlerine sabrı tav

siye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır.
18— işte bunlar, sağcılardır.
19— Âyetlerimize küfredenler ise, solcuların tâ kendileridir.

20— Onların üzerinde kapıları 
kapalı bir ateş olacaktır.

(Sûre: 91)

EŞ-ŞEMS SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
15 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Güneşe ve onun aydınlığı
na,

2— Ve onun arkasında olduğu 
zaman ay'a,

3— Güneşi açtığı vakit gündü
ze,

4— Ve güneşi örttüğü vakit ge
ceye,

5— Gökyüzüne ve onu bina 
edene,

6— Yere ve onu döşeyene.
7— Nefse ve onu düzenleyene.
8— Sonra da ona, fenalığı ve 

ondan sakınmayı bildirene yemin 
ederim ki;

9— Muhakkak o nefsi temizle
yen felâha ermiştir.

10— Onu kirletip gömen ise, 
hüsrana uğramıştır.

11— Semûd kavmi, azgınlığı 
sebebiyle inkâr etti.

12— O vakit en azılısı, (Kudâr 
b. Sâlif deveyi boğazlamaya) fır
layınca;

13— Allah’ın peygamberi onla
ra, “ Allah’ın dişi devesine ve onun 
sulama; işine aslâ dokunmayın’ ’ 
dedi.

14— Fakat onlar onu yalanladı
lar da, deveyi öldürdüler. Bunun * 1
üzerine Rableri, günahları sebe
biyle azabı başlarına geçiriverdi ve 
hepsini (yerle) bir etti.

15— O, bu işin sonundan kor
kacak değildir (1).

(1) Semûd kavmine Salih, peygam
ber gönderilmişti. Salih aleyhissela- 
ma Allah, mucize olarak dişi bir de
ve göndermişti. Allah bu deveye 
kimsenin kötülük etmemesini emret
ti. Semûd kavmi, Hz. Salih’i yalan
ladı ve deveyi kestiler. Allah Teâlâ 
da onlarm başına memleketlerini 
geçirdi.
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(Sûre: 92)
EL-LEYL SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
21 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Kaplayıp örttüğü zaman 
geceye,

2— Açıldığı zaman gündüze,
3— Erkekle dişiyi yaratana 

yemin ederim ki,
4— Sizin amelleriniz çeşit çe

şittir.
5— Ama kim Allah yolunda 

verir ve Allah’dan korkarsa,
6— O en güzeli (Lâ ilahe illâl- 

lah’ı) tasdik ederse,
7— Biz onu, en kolayına mü

yesser kılacağız.
8— Fakat kim (Allah’ın hak

kına) cimrilik eder de, (sevabı
na) ihtiyaç göstermez.

9— Ve en güzeli (tevhidi) in
kâr ederse,

10— Biz ona, en zor olanı ko
laylaştırırız.

11 — Cehenneme yuvarlandı
ğı vakit, onu malı kurtaramaz.

12— Şüphesiz ki bize düşen, 
doğru yolu göstermektir.

13— Ve şüphesiz ki âhiret de 
bizim, dünya da bizimdir.

14— İşte ben sizi, köpüren bir 
ateşle uyardım.

15— Ona ancak en azgın 
olanlar girer.

16— Öyle kİ (Peygamberi)
yalanlamış; (imandan) yüz çe
virmiştir!

17— Takvâ sahibi, ondan 
uzaklaştırılır.

18— O takvâ sahibi ki, malını 
Allah yolunda verip temizlenir 
( 1).

19— Onun yanında hiç kim
senin mükâfatlandırılacak bir ni
meti yoktur.

20— O, ancak yüce Rabbinin 
rızasını kazanmak için verir.

21— Ve ilerde muhakkak ra
zı olacaktır.
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Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Kuşluğa,
2— Sâkinliği çöktüğü zaman geceye yemin ederim ki,
3— Rabbin seni terk etmedi, darılmadı da (1).

(Sûre: 93) 
ED-DUHÂ SÛRESİ

(1) Bu âyet-i kerime Ebû Bekir (r.a.) hakkında inmiştir. Müşrik efen
disi tarafmdan işkence yapılan Bilâi-i Habeşî (r.a.ji satm alıp âzâd 
etmişti.

Mekke devrinde inmiştir.
11 âyettir.

(1) Bu âyet-i celile, vahiy on beş gün kesildiğinde müşriklerin “Rab- 
bi Muhammed’i terk etti, ona darıldı" demeleri üzerine inmiştir.
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10— Dilenciyi azarlama.
11— Rabbinin nimetine gelin

ce, onu anlat da anlat.

(Sûre: 94)

EL-İNŞİRÂH SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
8 âyettir.

Rahmân ve Rahim 
olan Allah’ın 

adı ile

1— Biz senin (istifaden) için 
göğsünü (peygamberlik vesa
ire ile) açıp genişletmedik mi?

2— Ve senden yükünü indir
medik mi?

3— Ki, o yük senin belini bük
müştü.

4— Senin (ismini ezan ve 
ikametlerde, ismimle beraber 
okutmak suretiyle) şânını yük
selttik.

5— Demek ki, bir zorlukla be
raber bir kolaylık var.

6— Evet, o zorlukla beraber 
muhakkak bir kolaylık vardır.

7— O halde (bir işten) boşal
dın mı, yine kalk yorul!

8— Ve ancak Rabbine rağbet 
et.

(Sûre: 95)

ET-TÎN SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir. 
8 âyettir.

4— Muhakkak âhiret. senin için dünyadan hayırlıdır.
5— Ve ileride Rabbin sana öyle ihsanda bulunacak ki, sen 

de razı olacaksın. (Peygamber Efendimiz, “Öyleyse ümme
timden bir kişi cehennemde kaldıkça, ben de razı olmam!” 
demiştir).

6— O seni yetim bulup (amucan Ebû Tâlib’in yanında) ba
rındırmadı mı?

7— Seni (çocuk iken) kaybolmuş bulup da yolunu doğrult
madı mı?

8— Ve seni, bir yoksul bulup (Hatice’nin malı ile) zengin 
etmedi mi?

9— Öyle ise, yetime kahretme.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— incire, zeytine,
2— Sina dağına,
3— Bir de şu emin beldeye 

(Mekke’ye), yemin ederim ki,
4— Gerçekten biz insanı, en 

güzel bir biçimde yarattık.
5— Sonra onu (n bazı fertle

rini), aşağıların en aşağısına çe
virdik.
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6— Ancak iman edip yararlı iş
ler yapanlar müstesna! Onlar için 
bitip tükenmeyen bir ecir var.

7— O halde (ey kâfir! Bütün 
bunlardan sonra), sana hesab 
gününü inkâr ettiren nedir?

8— Ailah, hâkimlerin hâkimi de
ğil midir?

(Sûre: 96)
EL-ALÂK SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
19 âyettir.

Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— (Ey Habibim!) Yaratan 
Rabbinin adı ile oku!

2— insanı bir kan pıhtısından 
yarattı.

3— Oku! Ki, senin Rabbin son
suz kerem sahibidir.

4— O, kalemle (yazı yazmayı) 
öğretmiştir.

5— insana bilmediği şeyleri öğ
retmiştir.

6— Sakın (okumamak etme).
Zira insan muhakkak azar (1).

7— Bu, kendisini 
müstağni görmesin- 
dendir.

8— Hiç şüphe 
yok ki, dönüş Rabbi- 
nedir.

9,10— Baksan a! 
O kimseye (Ebu Ce
hil’e) ki bir kulu (Mu- 
hammed s.a.v.’i)
namaz kıldığında 
men ediyor! (2).

11— Hele bak! 
Hidâyet üzere olsa 
da.

12— Yahut takvâ 
ileemretsede mi? (men edecek).

13— Söyle bakayım! Bu herif 
(Peygamberi) yalanlaşa da (i- 
mandan) yüz çevirse de mi? 
(Şaşılmaz).

14— Bilmedi mi ki, Allah her şe
yi görür.

15— Hayır hayır! Yemin olsun 
ki, eğer bundan vazgeçmezse, 
mutlaka onu alnından yakalayıp 
(cehenneme) sürükleyeceğiz.

16— O yalancı, o günahkâr al- 
nınûn saçın)dan.

17— O vakit çağırsın meclisini.
18— Biz, zebânileri (müdhiş 

cehennem meleklerini) çağıraca
ğız.
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19— Hayır! Sen ona itaat etme. Secde et ve (Allah’a) yaklaş 
(3).

(1) Bu âyet, Ebû Cehil hakkında inmiştir.
(2) Ebû Cehil, Resûlullah’ı namaz kılarken görürse, muhakkak boy

nunu çiğneyip yüzünü sürteceğine dair Lat ve Uzza’ya yemin etmiş. 
Sonra da Resûlullah namaz kılarken dediğini yapmak için varmış, 
fakat birdenbire arkasına dönmüş, elleriyle korunarak çekilmiş. “Ne 
oldu sana?” denildiğinde, “Onunla benim aramda ateşten bir hen
dek, bir korku ve dehşet aldı. Birtakım kanatlılar gördüm” demiş. 
Resûlullah da, “Bana yaklaşsaydı melâike onu parça parça eder
di" buyurmuş.

(3) Dikkat!.. Secde âyetidir.
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(Sûre: 97 )

EL-KADİR SÛRESİ

Nerede indiği ihtilaflıdır. 5 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Hakikat biz onu (Kur’ân’ı), kadir gecesinde indirdik.
2— Kadir gecesinin ne olduğunu, sana ne bildirdi?
3— Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
4— O gece melekler ve ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle 

(o sene takdir edilen) herbir iş için peyderpey inerler.

5— O gece, tâ fecrin doğuşu
na kadar selâm (ve selâmet) 
dir.

(Sûre: 98)

EL-BEYYİNE SÛRESİ

Bunun da nerede indiği 
ihtilâflıdır. 8 âyettir.

Rahmân ve Rahim 
olan Allah’ın adı ile

1— Ehl-i kitaptan ve müşrikler
den küfredenler, kendilerine açık 
bir hüccet (peygamber) gelince
ye kadar (bulundukları dinden) 
ayrılacak değillerdi.

2— (Bu hüccet),
Allah’dan bir pey
gamberdir ki, terte
miz birtakım sahi- 
feler okur.

3— O sah itelerde, 
dosdoğru (ve sabit) 
hükümler vardır.

4— Böyle iken, 
ehl-i kitap olanlar, 
ancak kendilerine o 
hüccet geldikten 
sonra tefrikaya düş
tüler.

5— Halbuki onlara (Tevrat ve 
İncil’de) dini bir uğruna muvah- 
hidler olarak ancak Allah’a iba
det etmeleri (Muhammed (a.s.) 
geldiği vakit, onun dinine gir
meleri), namazı dosdoğru kıl
maları, zekâtı vermeleri emro- 
lunmuştu. İşte doğru din budur.

6— Hiç şüphe yok ki, ehl-i ki
taptan küfredenlerle müşrikler, 
ebedî kalmak üzere cehennem 
ateşinde olacaklardır, işte bütün 
mahlûkatın en kötüsü bunlardır.

7— Hiç şüphe yoktur ki, iman 
edip yararlı işler görenler de, 
bütün mahlûkatın en hayırlısıdır- 
lar.

8— Rablerl katında onların 
mükâfatı, altlarından ırmaklar 
akan Adn cennetleridir. Orada 
ebedî olarak kalacaklardır. Allah 
onlardan razı, onlar da Allah’
dan razı olacaklardır. İşte bu, 
Rabblnden korkanlara mahsus
tur.
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(Sûre: 99) 

EZ-ZİLZÂL SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir.
8 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Yer, şiddetli sarsıntısı 
ile sarsıldığı vakit,

2— Ve yer, içindeki ağır
lıkları (define ve ölüleri) çı
kardığı,

3— İnsan, “ Buna ne olu
yor?’ ’ dediği vakit,

4— O gün (yer), bütün ha
berlerini anlatır.

5— Çünkü Rabbin ona 
vahy etmiştir (bunu emir bu
yurmuştur).

6— O gün insanlar, amel
lerinin karşılığı kendilerine 
gösterilmek için dağınık bir 
şekilde (hesap yerinden) 
dönerler. (Kimi cennetin yo
lunu, kimi de cehennemin 
yolunu tutar.)

7— Zira kim zerre kadar 
bir hayır işlediyse onu (n mü
kâfatını) görecek;

8— Kim de, zerre kadar 
bir kötülük işlediyse onu (n 
cezasını) görecektir.

(Sûre: 100) 

EL-ÂDİYÂT SÛRESİ

Nerede indiği ihtilaflıdır.
11 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1—  0  harıl harıl koşan (at) 
lara,

2— O (tırnakları ile) ateş 
çakanlara,

3— Sonra sabah vakti 
baskın yapanlara,

4— Derken tozu dumana 
katanlara,
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5— Ve böylece bir topluluğun ortasına girenlere ye
min ederim ki;

6— Muhakkak insan Rabbine karşı pek nankördür.
7— Buna, kendisi de şâhiddir.
8— Gerçekten o, mal sevgisinden dolayı pek şiddet

lidir.
9— Fakat bilmez mi ki, kabirlerin içindekiler (deşi

lip) çıkarıldığı zaman,
10— Göğüslerdeki (gizli sır) lar derlenip çıkarıldığı 

vakit,
11— Rableri o gün, onlardan pekâlâ haberdardır.
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(Sûre: 101)

EL-KAARİÂ SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir. 11 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Kaariâ (çarpacak belâ yani kıyamet),
2— Nedir o kaariâ?
3— Kaariânın ne olduğunu, sana ne bildirdi?

4— O gün insanlar, yayıl
mış pervaneler gibi,

5— Dağlar da didilmiş yün 
gibi olacak.

6— Ama o vakit, kimin tar
tıları ağır gelirse,

7— O, mutlu bir hayatta
dır.

8— Fakat kimin de tartıla
rı hafif gelirse,

9— Artık onun anası Hâvi- 
ye’dir.

10— Onun ne olduğunu, 
sana ne bildirdi?

11— O, kızışmış bir ateş
tir!

(Sûre: 102)

ET-TEKÂSÜR SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
8 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adiyle

1— Çoklukla öğünmek, si
zi oyaladı.

2— Tâ kabirlere varıncaya 
kadar ziyaret ettiniz.

3— Hayır (öyle değil)! İler
de bileceksiniz.

4— Sonra yine hayır! İler
de bileceksiniz.

5— Hayır hayır! Eğer siz 
kesin bir ilimle bilseniz (böy
le çokluğunuzla övünmez- 
diniz),

6— And olsun! Kızgın ate
şi muhakkak göreceksiniz 
( 1).

7— Sonra yine and olsun! 
Onu, gözünüzle muhakkak 
göreceksiniz.

8— Sonra mutlaka o gün, 
nimetlerden sorulacaksınız. 1

(1) İnsanoğlu dünyada geçirdiği 
ömürden, sıhhat ve âfiyetten, kaza
nıp harcadığı mal-mülk ve servet
ten, geride bıraktıklarından hesap 
verecektir.
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(Sûre: 103)

EL-ASR SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
3 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Asra (ikindi zamanına ya
hut devre) yemin ederim ki,

2— insan, muhakkak ziyan
dadır.

3— Yalnız iman edip yararlı 
işler görenler; birbirlerine hak
kı tavsiye edenler ve birbirlerine 
sabrı tavsiye edenler müstesna
dır.

(Sûre: 104) 

EL-HÜMEZE SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
9 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile 1

1 — Vay haline her gıybetçinin 
(kaşıyle, gözüyle işaret edip)
yüze karşı eğlenenin,

2— Ki, mal toplamış ve onu 
saymıştır.

3— Zanneder ki malı, kendi
sini ebedî yaşatacaktır.

4— Hayır! Yemin olsun Huta- 
me’ye atılacaktır.

5— Hutame’nin ne olduğunu 
sana ne bildirdi?

6— O, Allah'ın yakılmış ateşi
dir.

7— Ki, tâ kalblere ulaşır.
8— Hiç şüphe yok ki o ateş, 

onların üzerine kapatılacaktır.
9— Uzatılmış sütun (lar için

de olacak) dır.

(Sûre: 105)

EL-FİL SÛRESİ
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1— Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? (1).
2— Onların tedbirlerini boşa çıkarmadı mı?
3— Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.
4— Onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı.
5— Neticede Rabbin, onları yenmiş hasıl gibi yapıverdi.

Mekke devrinde inmiştir. 
5 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

(1) Fil sahipleri, Yemen kralı Ebrehe ile ordusudur. Ebrehe, Kâ- 
beyi unutturmak için San’a ’da bir kilise yaptırmıştı. Kinâne kabile
sinden biri, bu kilisenin içine pislemişti. Bunun üzerine Ebrehe, 
Kâbe’yi yıkmaya yemin ederek, ordusu ile filler üzerinde Mekke’ye 
yürüdü ve neticede bu sûrede açıklandığı gibi helâk oldu.
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(Sûre: 106) 

KUREYŞ SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir. 4 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Kureyş’in alışkanlığı için,
2— Kış ve yaz yolculuklarına alışkanlıkları için (kışın 

Yemen’e, yazın Şam’a giderlerdi).

3— Bu Beyt’in (Kâbe’nin)
Rabbine ibadet etsinler.

4— Ki, onları açlıktan do
yurmuş; korkudan emin kıl
mıştır.

(Sûre: 107) 
EL-MÂÛN SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
7 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Gördün mü, o din gü
nünü (kıyameti) yalanlayanı,

2— Yetimi itip kakan işte 
odur,

3— Yoksulu doyurmaya 
da teşvik etmez.

4— Vay o namaz kılanların 
haline ki,

5— Namazlarından gaa- 
fildirler (namazı vaktinde 
kılmazlar).

6— Onlar ki gösteriş ya
parlar.

7— Zekâtı (ve çanak, 
çömlek, iğne ve balta gibi 
emanet verilen şeyleri) men
ederler onlar.

(Sûre: 108)
EL-KEVSER SÛRESİ

Nerede indiği ihtilâflıdır.
3 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— Gerçekten biz sana 
kevseri verdik (1).

2— O halde, hemen Rab- 
bin için namaz (Kurban bay
ramı namazını) kıl ve kurban 
kes!

3— Doğrusu sana (ebter 
diyerek) düşmanlık eden, 
kendisi ebterdir (nesli kesil
miştir).

(İJ Kevser’den murad, cennette
ki “Havz-ı Kevser” veya çok hayır
dır.



605 El-Kâfirûn Sûresi Cüz: 30, Sûre: 109,111

(Sûre: 109)

EL-KÂFİRÛN SÛRESİ

Mekke devrinde inmiştir.
6 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1— De ki: “ Ey kâfirler!
2— Ben, sizin tapmakta 

olduğunuz şeylere (putlara) 
tapmıyorum.

3— Siz de, benim ibadet 
etmekte olduğuma (Allah’a) 
ibadet ediciler değilsiniz.

4— Ne ben sizin taptıkla
rınıza taparım,

5— Ne de siz benim ma
buduma taparsınız.

6— Sizin dininiz size; be
nim dinim banadır!”  (1).

(Sûre: 110) 

EN-NASR SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir.
3 âyettir.

Rahmân ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile 1 2 3

1— Allah’ın zaferi ve fetih 
(Mekke’nin fethi) geldiğin
de,

2— Ve insanları bölük bö
lük Allah’ın dinine girerken 
gördüğünde,

3— Artık Rabbini hamd ile 
teşbih et! Ve O ’ndan mağfi
ret dile! Muhakkak O, tevbe- 
leri çok kabul edendir.

(Sûre: 111)

LEHEB SÛRESİ
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Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1— Ebû Leheb’in elleri kurusun! Hem de kurudu 
(mahvoldu).

2— Ne malı fayda verdi ona, ne kazancı!
3— O, bir alevli ateşe girecek.
4— Karısı da odun hammalı olarak.
5— Boynunda liften bir ip (olduğu halde beraberin

de olacak)!

Mekke devrinde inmiştir. 
5 âyettir. (1) Bu hüküm, Kıtal âyeti ile nesh edilmiştir.
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(Sûre: 112) 

EL-İHLÂS SÛRESİ

(Sûre: 113) 

EL-FELÂK SÛRESİ

Nerede indiği ihtilaflıdır,
5 ayettir.

Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1 ,5 — De ki: “ Yarattığı şeyle
rin şerrinden, karanlığı bastığı 
vakit gecenin şerrinden, dü
ğümlere üfleyen (büyücü) ka
dınların şerrinden; bir de hased 
ettiği (hasedinin gereğini yap
tığı) vakit, kıskancın şerrinden 
sabahın Rabbine sığınırım” .

(Sûre: 114)

EN-NÂS SÛRESİ

Medine devrinde inmiştir.
6 âyettir.

Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adı ile

1—  De ki: “ Ben, insanların 
Rabbine sığınırım.

2— İnsanların hükümdarına;
3— İnsanların İlâh’ına,
4—  Osinsi şeytanın şerrinden 

sığınırım ki,
5— İnsanların kalblerine ves

vese verir.
6—  Cinlerden de (olur), insan

lardan da”  (1).

(1) Bu son iki sûreye “Muavvize- 
teyn” denilmektedir. Bunlar, Lebîd 
nâmında bir Yahûdi, Peygamber 
(s.a.v.) e sihir yaptığı zaman indiril
miştir. İld sûre, onbir ayettir. Lebîd, 
bir ipliğe onbir düğüm bağlayarak 
büyü yapmıştı. Cenâb-ı Hak bunu ve 
yerini Peygamber Efendimiz'e bil
dirmiş ve bu sûrelerin âyetlerini 
okumasını emir buyurmuştu. Resûl-i 
Ekrem (s.a.v.) bir âyet okudukça, ip
likten bir düğüm çözülmüş ve ken
dinde bir hafiflik hissetmişti. Bütün 
düğümler açılınca tamamen açılmış
tı.

Mekke devrinde inmiştir. 4 âyettir. (1) Sahih bazı hadislerde bu sûre-i
celilenin faziletçe Kur’ân'ın üçte

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile birine muadil olduğu beyan buyrul-
muştur.

1— De ki, “ O, Allah’dır, bir tektir. S0N
2— Allah Samed’dir (her muhtacın maksûdu O’dur). Pazartesi 13 Nisan 1981
3— Doğurmamış ve doğurulmamıştır. 8 Cümâdlye’l-âhlr 1401
4— Hiçbir kimse de, O ’na denk olmamıştır”  (1). İstanbul
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Kur’ân-ı Azim’in Hatim Duası

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a, 
(iyi) sonuç müttekîlere mahsustur. Za
limlerden başkasına husumet yoktur. 
Salât-ü selâm, Peygamberimiz Mu- 
hammed (s.a.v.)’in, âlinin ve ashabının 
üzerine olsun.

Ey Rabbimiz! (Okunan şu hatmi) biz
den kabul buyur. Şüphesiz hakkıyle işi
ten, lâyıkıyle bilen sensin.

Ey Mevlâmız! Tevbemizi kabul et. 
Çünkü tevbeleri en çok kabul eden ve 
hakkıyle esirgeyen sensin, sen! Bize 
hidayet et, hakka ve doğru yola ulaş
maya muvaffak eyle. Kur’ân-ı Kerim’- 
in bereketi ve Peygamber (-İ âhirza- 
man) hürmetine (duamızı kabul eyle)!

Ey Kerim ve Rahim olan (Rabbimiz)! 
Günahlarımızı fazlın ve kereminle ba
ğışla. Yâ Allah! Bizi Kur’ân’ın zineti ile 
beze, bize Kur’ân’ın kerametini ikram 
et, bizi Kur’ân’ın şerefiyle yücelt, bize 
Kur’ân’ın h il’atini giydir. Bizi Kur’ân’- 
ın şefaati ile cennete koy, dünyanın her 
belâsından ve ahiret azaplarından 
Kur'ân hürmetine bize afiyet İhsan ey
le.

Ey esirgeyen ve merhamet eden 
(Rabbimiz)! Muhammed ümmetinin 
hepsini rahmetine eriştir.

Yâ Allah! Kur'ân’ı bize dünyada ar
kadaş, kabirde yoldaş, kıyamet günün
de şefaatçi ve sırat üzerinde nûr kıl. 
Cennete ulaşasıya kadar refikimiz; 
ateşten perde, hayırların tamamına de
lil ve önder kıl.

Ey Kerim olan (Hâlikımız)! Fazlınla 
(duamızı kabul buyur). Yâ Allah! Bizi 
Kur'ân’ın önderliği ile hidayete ulaştır, 
ateşlerden koru. Kur'ân’ın fazileti ile 
derecelerimizi yücelt, Kur’ân’ın okun

ması sebebiyle, kusurlarımızı örtüver

Ey fazl-u İhsan sahibi bulunan (Alla
hım)! Duamızı kabul buyur! Yâ Allah! 
Kalplerimizi pâk eyle, ayıplarımızı set
reyle, hastalarımıza şifa ver, borçları
mıza ödeme (kolaylığı) İhsan eyle. Yüz
lerimizi ak eyle, derecelerimizi yücelt, 
atalarımıza rahmet, analarımıza mağfi
ret eyle. Dinimizi ve dünyamızı ıslah 
ediver. Düşmanlarımızın toparlanması
na perişanlık ver. Ehlimizi, mallarımızı, 
şehirlerimizi âfetlerden, hastalıklardan 
ve belâlardan koru. Ayaklarımızı (doğ
ru yolda) sabit kıl ve inkârcı topluluk
lara karşı bize yardım eyle. Kur’ân’ı 
Azim’in hürmetine (dileğimizi kabul ey
le).

Yâ Allah! Okuduğumuz hatmin seva
bını ve nûrunu, Peygamber Efendimi
zin ruhuna, diğer enbiyanın ruhlarına 
eriştiriver. Allah’ın rahmeti, selâmı ve 
rızası onların tamamı üzerine ve bu zat
ların hanedanı, çocukları, hanımların, 
ashabı ve onlara tâbi olanların ruhları 
ile onların zürriyetlerinin hepsi üzerine 
olsun. B irde babalarımızın, analarımı
zın, erkek ve kız kardeşlerimizin, evlâ
dımızın, akrabamızın, sevdiklerimizin, 
sadık dostlarımızın, hocalarımızın ve 
üstadlarımızın hocalarının, meşâyihimi- 
zin, üzerimizde hakları bulunan kimse
lerin, erkek ve kadın mü'minlerden ha
yatta olan ve vefat etmiş bulunan kim
selerin ruhlarına rahmet ve selâmet İh
san eyle!

Ey hâcetleri edâ, duaları kabul eden 
ve esirgeyenlerin en merhametlisi bu
lunan (Rabbimiz)! Bizim dileklerimizi de 
kabul buyur. Selâm, peygamberler 
üzerine; hamd, âlemlerin Rabbi olan 
Allah Teâlâ üzerine olsun! “ el- 
fâtiha” ...



KUR’ÂN-I KERİM’İN SÛRELERİNİN İSİMLERİNİ VE ÂYETLERİN ADEDİNİ
GÖSTERİR FİHRİSTTİR

S û re  ! Â ye t S ah ife S û re  I Â ye t I S ah ife
no. j S û re n in  adı sayısı no. no. S û re n in  adı sayısı no.

1 Fatiha 7 3 58 M ücadele 22 543
2 B akara 286 4 59 H a şr 34 546
3 Â l-i İm ran 200 51 60 M üm tehine 13 550
4 Nisa 176 78 61 Saf 14 552
5 Mâide 120 107 62 Cum ua 11 554
6 En'am 165 129 63 M ünafikun 11 555
7 A ’râf 206 152 64 Tegâbün 18 557
8 Enfâl 75 178 65 Talâk 12 559
9 Tevbe 129 188 66 Tahrim 12 561

10 Y unus (A.S.) 109 209 67 Mülk 30 563
11 H ûd 123 222 68 Kalem 52 565
12 Y usuf (A S.) 111 236 69 Hakka 52 567
13 R a’d 43 250 70 M eâric 44 569
14 İbrahim  (A.S.) 52 256 71 Nûh 28 571
15 Hicr 99 263 72 Cin 28 573
16 Nahl 128 268 73 M üzzem m il 20 575
17 isrâ 111 283 74 M üddessir 56 576
18 Kehf 110 294 75 Kıyam et 40 578
19 M eryem  (A.S.) 98 306 76 insan 31 579
20 Ta -ha 135 313 77 M ürselât 50 581
21 E nbiya 112 323 78 N e b e ’ 40 583
22 Hac 78 333 79 Naziât 46 584
23 M ü’m inûn 118 343 80 Abese 42 586
24 Nûr 64 351 81 Tekvir 19 587
25 Furkan 77 360 82 infitâr 19 588
26 Şûarâ 227 368 83 M utaffifîn 25 589
27 Nemi 93 378 84 inşikak 25 590
28 Kasas 88 386 85 Bürûc 22 591
29 A nkebût 69 397 86 Târik 17 592
30 Rûm 60 405 87 Âlâ 19 593
31 Lokm an (A.S.) 34 412 88 Gâşiye 26 593
32 Secde 30 416 89 Fecr 30 594
33 Ahzâb 73 419 90 Beled 20 595
34 S e b e ’ 54 429 91 Şem s 15 596
35 Fâtır 45 435 92 Leyi 21 597
36 Yasin 83 441 93 Duhâ 11 597
37 S affâ t 182 447 94 in ş ira h 8 598
38 Sâd 88 454 95 Tîn 8 598
39 Züm er 75 459 96 Alâk 19 599
40 M ü’min 85 468 97 Kadîr 5 600
41 Fussile t 54 478 98 Beyyine 8 600
42 Şûrâ 53 484 99 Zilzâl 8 601
43 Zuhru f 89 490 100 Âdiyât 11 601
44 Duhân 59 497 101 Kaariâ 11 602
45 Casiye 37 500 102 Tekâsur 8 602
46 A hkâf 35 503 103 Asır 3 603
47 M uhâm m ed (S .A .) 38 508 104 Hûmeze 9 603
48 Feth 29 512 105 Fil 5 603
49 Hucurat 18 516 106 Kureyş 4 604
50 Kât 45 519 107 Maun 7 604
51 Zâriyât 60 521 108 Kevser 3 604
52 Tûr 49 524 109 Kâfirûn 6 605
53 Necm 62 527 110 Nasr 3 605
54 Kam er 55 529 111 Tebbe t (Leheb) 5 605
55 Rahm an 78 532 112 İhlâs 4 606
56 Vâkia 69 535 113 Felâk 5 606
57 Hadid 29 538 114 Nâs

_
6 606



ALFABETİK FİHRİST
Sûre Sahife Sûre Sahife

no. Sûrenin adı no. no. Sûrenin adı no.

□ Q
80. A bese............ ................ 586 111. Leheb.................. ............... 605

100. Â d iya t............ ................ 601 92. Leyi...................... ............... 597
46. Ahkaf.............. ................ 503 31. Lokmân............... ...............412
33. A hzab............ ................ 419 n
87. A 'lâ ................. ................ 593 5. M âide.................. ............... 107
96. A lâk................ ................ 599 107. Mâûn................... ............... 604

3. Al-i İmran....... ................... 51 70. M eâric ................ ...............569
29. A nkebu t........ ................ 397 19. M eryem .............. ............... 306

7. A 'ra f............... ................ 152 47. Muhammed (K ıta l).................. ...............508
103. A s r.................. ................ 603 83. Mutaffifîn (Tatfif) ............... 589

□ 58. M ücâdele ........... ...............543
2. Bakara........... .................... 4 74. M ûddessir.......... ...............576
90. Beled.............. ................ 595 67. M ülk..................... ............... 563
98. Beyyine.......... ................ 600 40. Mü min (G â fir)... ............... 468
85. Bûruc.............. ................ 591 23. Mû’m inû n ........... ...............343

B 60. M ûm teh ine........ ............... 550
45. C âs iye ........... ................ 500 63. M ûnafikun.......... ...............555
72. C in .................. ................ 573 77. Mûrselât.............. ............... 581
62 ................ 554 73. M ûzzem m il........ ............... 575

□ □
93. D uha .............. ................ 597 16. N ah l..................... ............... 268
44. Duhân............ ................ 497 114. N âs...................... ............... 606

o 110. N asr..................... ............... 605
6. En’a m ............ ................ 129 79. Nâziât.................. ...............584

21. E nb iya ........... ..................323 78. Nebe’ .................. ...............583
8. Enfal............... ................ 178 53. N e cm .................. ............... 527

B 27. N em i................... ...............378
35. F â tır............... ................ 435 4. N isâ ..................... ..................78

1. Fatiha............ ......................3 71. Nûh...................... ...............571
89. F e c r............... ................ 594 24. N û r ...................... ............... 351

113. Fe lâk .............. ................ 606 13
48. F e th ............... ..................512 13. Râ’d ..................... ...............250

105. F i l ................... ..................603 55. Rahm an.............. ...............532
25. Furkan........... ..................360 30. R ûm .................... ............... 405
41. Fussile t.......... ..................478 B

B 38. Sad...................... ...............454
88. G aşiye ........... ..................593 61. Sâf....................... ............... 552

El 37. S a ffa t.................. ...............447
22. H ac................ ..................333 34. Sebe’ .................. ...............429
57. Hadid.............. ..................538 32. Secde.................. ...............416
69. Hakka............ ..................567 0
59. H aşr............... ..................546 91. Şems................... ............... 596
15. H ic r................ ..................263 26. Ş ua ra .................. ...............368
49. Hucurât.......... ..................516 42. Ş ura..................... ...............484
11. H ûd................. ..................222 □

104. H ûm eze........ ..................603 20. T a h a ................... ...............313
□ 66. Tahrim ................ ............... 561

14. İbrahim........... ..................256 65. Ta lak................... ...............559
112. ih lâ s ............... ..................606 86. T â r ik ................... ...............592
82. in fitâ r.............. ..................588 64. Teğabûn ............ ...............557
76. insan (hayut) D ehr................ ..................579 102. T ekasûr.............. ...............602
84. inş ikâk........... ..................590 81. Tekvir.................. ...............587
94. inşirah........... ..................598 9. Tevbe.................. ...............  188
17. isrâ................ ..................283 95. T in ....................... ...............598

□ 52. Tûr....................... ............... 524
97. K a d ir............ ..................600 □
50. K a a f.............. ..................519 56. Vakıa................... ............... 535

109. Kâfirun.......... ..................605 □
68. Kalem ........... ..................565 36. Yâsin................... ...............441
54. Kamer........... ..................529 10. Yûnus.................. ............... 209

101. Kaariâ........... ..................602 12. Y u s u f.................. ............... 236
28. K asas........... ..................386 E3
18. K e h f.............. ..................294 51. Zâriya t................ ............... 521

108. K evser.......... ..................604 99. Z ilzâ l................... ............... 601
75. Kıyamet........ ..................578 43. Z u h ru f................ ............... 490

106. K ureyş.......... ..................604 39. Z û m e r................ ............... 459



Yeûk: Nûh, 23, s: 572.
Yıldızlar: En-Nahl, 16, s: 270, El-Enbiyâ, 33, 

s: 325, Yâsin, 40, s: 443.
Yoksulluktan dolayı çocukları öldürmek:

El-En’âm, 151, s: 150.
Yolcular: El-Enfâl, 41, s: 183, Et-Tevbe, 60, 

s: 197, El-İsra, 26, s: 285, El-Bakara, 177, 
s: 28.

Yûnus (a.s.): El-En’âm, 86, s: 139, Yûnus, 98, 
s: 221, Es-Sâffat, 139-148, s: 452, El-Kalem 
veya Nûn, 48, s: 567, El-Enbiyâ, 87-88, s: 
330.

Yûsuf (a.s.): El-En’âm, 83, s: 139, Yûsuf, 4- 
7-8-10-11-15-16-18-19-23-26-29-31-33-35-
37-42-45-46-47-50-52-55-56-58-62-69-70-
76-77-84-85-87-89-90-92-99-100, s: 236- 
248, El-Mü’min, 34, s: 427.

Z

Zafer: Âl-i İmran, 13-110-111-121-128, s: 52- 
65-67, El-Enfâl, 19-42-45, s: 180-183, El- 
Ahzab, 26-27, s: 422.

Zakkum ağacı: Es-Sâffat, 62-66, s: 449, Ed- 
Duhan, 43, s: 499, El-Vâkıa, 53, s: 537.

Zan: El-En’âm, 116, s: 143, Yûnus, 36, s: 214, 
El-Hucurât, 12, s: 518.

Zebaniler: En-Nisâ, 47-50, s: 87, Et-Tahrîm, 
6, s: 561, Müddessir, 31, s: 577, En-Nebe’, 
21, s: 583, El-Alâk, 118, s: 599.

Zebûr: En-Nisâ, 163, s: 105, El-İsra, 55, s: 
288, El-Enbiyâ, 105, s: 332.

Zekât: El-Bakara, 43-110-177-215-263-264- 
267-273-254, s: 8-18-28-34-45-47-43, En- 
Nisâ, 77, s: 91, Et-Tevbe, 71, s: 199, En- 
Nûr, 56, s: 358, Âl-i İmran, 92-134, s: 63- 
68, En-Nisâ, 38, s: 86, El-A’raf, 156, s: 171, 
El-Enfâl, 3, s: 178, Et-Tevbe, 60-67-79-80- 
99, s: 197-198-200-201-203, Er-Ra’d, 22-23,

s: 253, İbrâhim, 31, s: 260, El-İsra, 28, s: 
286, El-Hac, 34-35-41, s: 337-338, El-Mü’- 
minûn, 1-4, s: 343, Lokman, 2-4, s: 412, Es- 
Secde, 16, s: 417, Ez-Zâriyât, 19, s: 522, 
El-Hadîd, 7-12-13-18, s: 539-540, El-Müca- 
dele, 12-13, s: 545, El-Münâfikûn, 10-11, 
s: 556, Et-Teğâbün, 16-18, s: 558, El- 
Meâric, 24-25, s: 570, Ed-Duhâ, 10-11, s: 
598, El-Mâûn, 7, s: 604.

Zekâtın verileceği yerler: Et-Tevbe, 60, s: 
197.

Zekariya (a.s.): Âl-i İmran, 37, s: 55, El- 
En’âm, 85, s: 139, Meryem, 2-7-8-10-11, s: 
306, El-Enbiyâ, 89, s: 330.

Zenginlik-Zenginler: Sebe’, 34-37, s: 433, El- 
Zühruf, 23, s: 492.

Zeyd-Zeyneb: El-Ahzab, 5-37-69, s: 
424-419-428.

Zıhar: El-Ahzab, 4, s: 419, El-Mücadele, 2- 
4, s: 543.

Zina: En-Nisâ, 15-16, s: 81, El-İsra, 32, s: 256, 
En-Nûr, 2-10, s: 349, El-Furkan, 68-69, s: 
367, El-Ahzab, 30, s: 422, Et-Talâk, 1, s: 
559.

Zina eden erkek ve kadınla evlenmek:
En-Nûr, 3, s: 351.

Ziyâfet: El-Bakara, 177-215, s: 28-34, Et-Tev
be, 6-60, s: 188-197.

Zulüm: En-Nisâ, 148, s: 101, Eş-Şûra, 40, s: 
488, Ez-Zâriyât, 59, s: 524.

Zühd: El-Bakara, 207, s: 33, En-Nisâ, 66-68, 
s: 90, El-Hac, 34, s: 337, Es-Saf, 10-13, s: 
553.

Zü’l-Evtad: Sâd, 12, s: 454, El-Fecr, 10, s: 
594.

Zü’l-Karneyn: El-Kehf, 83-86-94-98, s: 
303-304.

Zü’l-Kifl: El-Enbiyâ, 85, s: 330, Sâd, 48, s: 
457.

Zünnûn: El-Enbiyâ, 87, s: 320.

33-



Umre: El-Bakara, 158-196, s: 25-31. 
Uyku: Ez-Zümer, 42, s: 464.
Uzza: En-Necm, 19-20, s: 527.

I!

Ümit-ümitsizlik: Yûsuf, 87, s: 247, Hicr, 55- 
56, s: 266, Er-Rûm, 36-37, s: 409, Ez-Zü
mer, 53, s: 465.

Ümmetler: El-Bakara, 158-213, s: 25-34, El- 
A’raf, 34, s: 155, Yûnus, 19-47-49, s: 
211-215.

Ümmî: Âl-i İmran, 75, s: 60, El-A’raf, 157- 
158, s: 169, El-Cumua, 2, s: 554.

Üstünlük: El-En’âm, 123-129-165, s: 144-145- 
151, En-Nisâ, 95-96, s: 95, En-Nahl, 75-76, 
s: 276, El-lsra 21, s: 285, El-Enbiyâ, 72-73, 
s: 328-329, El-Ahzab, 66-68, s: 428, Sebe’, 
31-33, s: 432-433.

Üzeyir: Et-Tevbe, 30, s: 102.

V

Vahy: El-Bakara, 2-4-97-118-213, s: 3-14-19- 
34, En-Nisâ, 163-165, s: 105, El-En’âm, 7-
9-91-93, s: 129-130-140, Yûnus, 47, s: 215, 
Yûsuf, 109, s: 249, Er-Ra’d, 7-38, s: 251- 
255, El-İsra, 2-21-95, s: 283-285-292, Lok
man, 27, s: 414, El-Mü’min, 70, s: 476, Eş- 
Şûra, 51, s: 489, El-Leyl, 14-16, s: 597.

Varoluş gayemfa: Ez-Zâriyât, 56, s: 524.
Vasilik: En-Nisâ, 5-6, s: 78.
Vasiyyet: El-Bakara, 180-182, s: 28-29, En- 

Nisâ, 9-11-12, s: 79-80, El-Mâide, 106-107, 
s: 126.

Vasiyyet etmek: El-Bakara, 180, s: 28, El- 
Mâide, 106, s: 126.

Ved: Nûh, 23, s: 572.
Veli: El-Bakara, 237, s: 39, En-Nisâ, 5-125, 

s: 78-99.
Veli edinmek: En-Nisâ, 33-144, s: 84-102, Âl- 

i İmran, 118, s: 66, El-Mâide, 51-55-58, s: 
118-119, Et-Tevbe, 71, s: 197, El-Ahzab, 6, 
s: 419, El-Mümtehine, 1-7-9, s: 550-551.

Vergiler: El-En’âm, 141, s: 147, El-Enfâl, 41, 
s: 183, Et-Tevbe, 29, s: 190, El-Mücadele, 
13, s: 545.

Yağus: Nûh, 23, s: 572.
Yahudi: El-Bakara, 62-75-80-88-91-96-100- 

104-111-113-116-118-120-135-140-146- 
159-174, s: 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
22-24-25-27, Âl-i İmran, 21-23-24-52-54-67- 
78-112-181-184-199, s: 53-54-57-58-59-60-
61-65-75-77, En-Nisâ, 46-51-55-60-105-107- 
109-151-153-157-159-161-163, s: 87-88-89- 
96-97-103-104-105, El-Mâide, 18-41-45-62-
64-68-69-82, s: 112-115-116-119-120-122, 
El-En’âm, 90-114-146, s: 139-143-148, El- 
A’raf, 156-159-169, s: 171-173, Et-Tevbe,
30-31-34, s: 192-193, En-Nahl, 118, s: 281, 
Meryem, 37, s: 308.

Yakûb (a.S.): El-Bakara, 133-136, s: 19-22, 
Âl-i İmran, 84-93, s: 62-63, En-Nisâ, 163, 
s: 105, El-En'âm, 85-88-96-98, s: 246-248, 
Meryem, 49, s: 309, El-Enbiyâ, 72, s: 328, 
El-Ankebût, 27, s: 400, Sâd, 45, s: 457.

Yalan söylemek: El-Hac, 30, s: 336, Es-Saf, 
2-3, s: 552.

Yalan yere yemin: Meryem, 94, s: 279.
Yalvarmak-Hakdan korkmak: El-En'âm,

63-64, s: 136, El-A’raf, 55-205-206, s: 158- 
177, Hûd, 23, s: 225, El-Enbiyâ, 89-90, s: 
330, El-Hac, 34-35-54, s: 335-339, El-Mü’- 
minûn, 1-2-30, s: 343-345, En-Nûr, 30, s: 
354, El-Kasas, 83, s: 396, Lokman, 18-19, 
s: 413.

Yaratılış gayesi: Ez-Zâriyât, 56, s: 524.
Yardımlaşma: El-Mâide, 2, s: 107, El-Enfâl, 

73, s: 187, Et-Tevbe, 71, s: 199.
Ye’cüc-Me’cüc: El-Kehf, 94-97, s: 304, El- 

Enbiyâ, 96, s: 331.
Yemek ve gıdalar: El-Bakara, 168-172-173, 

s: 26-27, Âl-i İmran, 93-94, s: 63, En-Nisâ, 
160, s: 104, El-Mâide, 1-3-4-5-87-88-93-96- 
118-119, s: 107-108-123-125-127, Yûnus, 
59, s: 216, En-Nahl, 66, s: 275-281, El-Hac, 
28-30, s: 336.

Yemin: El-Bakara, 224-225, s: 36-37, El- 
Mâide, 89, s: 123, En-Nahl, 92-94, s: 278- 
279, El-Fetih, 10, s: 513, Et-Tahrîm, 2, s: 
561, El-Kalem veya Nûn, 10, s: 565.

Yemini bozmak: En-Nahl, 91-92, s: 278.
Yeminin keffâreti: El-Mâide, 89, s: 123.
Yenilmesi yasak olan şeyler: El-Mâide, 3,



mer, 35, s: 531, El-Vâkıa, 70, s: 538, El- 
Mülk, 23, s: 564.

Şüphe-kuşku: El-Bakara, 147, s: 24, Yûnus, 
94-95, s: 220, El-Hac, 11, s: 334, Sebe’, 51- 
54, s: 435.

Taassub: Âl-i İmran, 73, s: 60, Et-Tevbe, 14, 
s: 190.

Tağut (sapkın-şeytan): El-Bakara, 256-257, 
s: 43-44, En-Nisâ, 51-60-76, s: 87-89-91, El- 
Mâide, 60, s: 119, En-Nahl, 36, s: 272, Ez- 
Zümer, 17, s: 461.

Taklitçilik: El-Mâide, 104, s: 126, El-A’raf, 
28-38, s: 154-156, Et-Tevbe, 30-65, s: 190- 
198, Yûnus, 78, s: 218, El-Enbiyâ, 53, s: 
327, Lokman, 21, s: 414, Ez-Zümer, 22-23, 
s: 491-492.

Takvâ: El-Bakara, 177-189, s: 28-30, El-Mâi
de, 87, s: 123, El-A’raf, 26, s: 154, Et- 
Tevbe, 17-18-107-109, s: 190-205, El- 
Furkan, 72-76, s: 367, El-Kasas, 55-83, s: 
393-396, Er-Rûm, 30, s: 408, El-Ahzab, 35, 
s: 423, Ez-Zümer, 33-34, s: 463, El-Meâric, 
15-35, s: 570, El-Beyyine, 5, s: 600.

Takvim: Et-Tevbe, 36, s: 191.
Talâk-boşanma: El-Bakara, 225-228-233- 

236-237-241-242, s: 37-38-39-40, En-Nisâ,
19-21, s: 81-82, El-Ahzab, 49, s: 425, Et- 
Talâk, 1-2-4-7, s: 559-560, El-Mücadele, 3- 
4, s: 543.

Talût: El-Bakara, 247, s: 41.
Tebük seferi: Et-Tevbe, 38-39-81-83-90-96- 

102-117-118, s: 194-201-202-203, El-Hadîd, 
7, s: 537.

Teklif: El-Bakara, 186, s: 50, El-Hac, 63-33- 
72, s: 337-340-341, Et-Talâk, 7, s: 560.

Temizlik: El-Mâide, 6, s: 109, El-Enfâl, 11, 
s: 179, Müddessir, 4, s: 576.

Temsiller: El-Bakara, 26, s: 6, İbrâhim, 25, 
s: 260, El-Furkan, 33, s: 364, Ez-Zümer, 27, 
s: 462.

Terazi ve ölçeği doğru tutmak: El-En’âm, 
152, s: 150, El-A’râf, 85, s: 162, Hûd, 83, 
s: 232, El-İsra, 35, s: 286, Eş-Şuarâ, 181- 
182, s: 375, Er-Rahmân, 9, s: 532.

Tesettür: En-Nûr, 30-31-60, s: 354-359, Es- 
Secde, 32-33-53-55-59, s: 423-427.

Tevazu: En-Nûr, 30, s: 354, El-Furkan, 63, s: 
366, Lokman, 18, s: 413.

Tevbe: El-Bakara, 160, s: 25, Âl-i İmran, 86-
90-135-136, s: 60-68, En-Nisâ, 17-18-26-
110, s: 81-83-97, El-Mâide, 39-40, s: 115, 
El-A’raf, 135, s: 167, Et-Tevbe, 104-112, 
s: 204-206, El-İsra, 25, s: 285, Meryem, 60, 
s: 310, El-Furkan, 70-71, s: 367, Ez-Zühruf, 
25, s: 492, Et-Tahrîm, 8, s: 562, El-Bürûc, 
10, s: 591, Ez-Zümer, 54-59, s: 465-466, 
Hûd, 3-5, s: 222.

Tevekkül: Âl-i İmran, 159, s: 72, En-Nisâ, 81, 
s: 92, El-Mâide, 11, s: 110, El-Enfâl, 61, s: 
185, Et-Tevbe, 51-127, s: 196-208, Yûnus, 
85, s: 219, Hûd, 56, s: 229, El-Furkan, 58- 
75, s: 366-367, Eş-Şuarâ, 216-217, s: 377, 
En-Neml, 79, s: 385, El-Ahzab, 3-48, s: 419- 
425, Ez-Zümer, 36-38, s: 463, El-Mücadele, 
10, s: 544, Et-Teğâbün, 13, s: 558, Et-Ta- 
lâk, 3, s: 559, El-Müzzemmil, 9, s: 575.

Tevrat: Âl-i İmran, 3-4-48-65-93, s: 51-57-59- 
63, El-Mâide, 43-44-46-110, s: 116-117- 
127, s: El-En’âm, 157, s: 171, Et-Tevbe,
111, s: 205, El-Enbiyâ, 105, s: 332, El- 
Mü’min, 54, s: 474, El-Ahkâf, 12, s: 504, 
Es-Saf, 6, s: 553, El-Cumua, 5, s: 554.

Teyemmüm: En-Nisâ, 43, s: 86, El-Mâide, 6, 
s: 109.

Ticaret: El-Bakara, 198, s: 32, En-Nisâ, 29, 
s: 84, El-Cumua, 10-11, s: 555, El-Mutaffi- 
fîn, 1-3, s: 589.

Tufan: El-En’âm, 6, s: 129, El-Hâkka, 11-12, 
s: 568.

Tür: El-Bakara, 63-93, s: 11-15, En-Nisâ, 153- 
154, s: 103, El-A’raf, 171, s: 174, Meryem,
52-80, s: 310-312, El-Mü’minûn, 20, s: 344, 
En-Neml, 29, s: 380, El-Kasas, 46, s: 392, 
Et-Tûr, 1, s: 524, Et-Tîn, 1, s: 598.

Tuvâ: Tâ-Hâ, 12, s: 313, En-Nâziât, 16, s: 585.
Tübba milleti: Ed-Duhan, 37, s: 459, Kaaf, 

14, s: 519.

U

Uhud savaşı: Âl-i İmran, 120-122-140-144- 
157-155-162-165-166-168-172, s:
66-67-68-69-71-72-73.



Sûr: El-En’âm, 73, s: 137, Tâ-Hâ, 102, s: 320, 
Yâsin, 51, s: 444, Ez-Zümer, 68, s: 467.

Suvâ: Nûh, 23, s: 575.
Süleyman (a.s.): El-Bakara, 102, s: 17, El- 

Enbiyâ, 78-79-81, s: 329, En-Neml, 15-16-
19-27-38-40, s: 278-391, Sebe’, 12, s: 430, 
Sâd, 30-32-35, s: 456.

Sürgün: El-Bakara, 84-85, s: 14, El-Mümtehi- 
ne, 8-9, s: 551.

Süslenmek: El-A’raf, 32, s: 155.
Süt anneler: El-Bakara, 233, s: 38.

ş

Şahitler: El-Bakara, 154-181-282-283, s: 25- 
28-49-50, Âl-i İmran, 169-170-171, s: 73, 
En-Nisâ, 69-135, s: 90-101, El-Mâide, 8, s: 
109, Et-Tevbe, 52, s: 196, El-Hac, 58, s: 
340, El-Furkan, 72, s: 367, El-Ahzab, 23, 
s: 422, Kıtal yahut Muhammed, 4, s: 508, 
El-Meâric, 33-35, s: 570.

Şahsi mesuliyet: El-Mâide, 105, s: 126, El- 
En’âm, 31-104-164, s: 132-142-151, Yûnus, 
108, s: 222, En-Nahl, 25, s: 270, El-tsra, 15, 
s: 284, En-Neml, 74-75, s: 384, Sebe’, 25-
50-52, s: 432-435, Fâtır, 18, s: 437, Ez- 
Zümer, 7, s: 460, El-Fetih, 4-5, s: 512, En- 
Necm, 38, s: 528, Et-Tekvir, 14, s: 587.

Şâirler-şiir: Eş-Şuarâ, 221-227, s: 337, Yâ
sin, 69, s: 445, Es-Sâffat, 35-36, s: 448.

Şaka: El-Hadîd, 16, s: 540.
Şarap: El-Bakara, 215-219, s: 34-35, El-Mâi

de, 90-91, s: 124, Kıtal yahut Muhammed, 
15, s: 509.

Şefaat etmek: El-Bakara, 255, s: 43, En- 
Nisâ, 85, s: 92, Yûnus, 3, s: 209, Meryem, 
85, s: 312, Tâ-Hâ, 109, s: 320, El-Enbiyâ, 
28, s: 325, Sebe’, 23, s: 432, El-Mü’min, 18, 
s: 470, Ez-Zühruf, 86, s: 496, El-İnfitâr, 19, 
s: 588.

Şehadet (şahitlik): El-Bakara, 181-282-283, 
s: 28-49-50, En-Nisâ, 135, s: 101, El-Mâide, 
8, s: 109, El-Furkan, 72, s: 367, El-Meâric,
33-35, s: 570.

Şehvetler: Âl-i İmran, 14, s: 52.
Şehitler: El-Bakara, 154, s: 25, Âl-i İmran, 

169, s: 73, El-Nisâ, 69, s: 90.

Şeytanlar: El-Bakara, 102, s: 17, En-Nisâ, 
118-119-120, s: 98, El-A’raf, 8-10, s: 153, 
Hier, 16-18, s: 270, En-Nahl, 98-100, s: 
279, El-İsra, 27-53, s: 285-286, El-Kehf, 50- 
51, s: 300, Meryem, 68-72, s: 311, El-Fur- 
kan, 29, s: 363, Fâtır, 6, s: 436, Yâsin, 60- 
62, s: 445, Es-Sâffat, 6-10, s: 447, Fussi- 
let, 25, s: 480, Ez-Zühruf, 37-39, s: 493, El- 
Mücadele, 10, s: 544, El-Haşr, 15-16, s: 
546, El-Mülk, 5, s: 563.

Şeytanın kovuluşu: El-Bakara, 34, s: 7, El- 
A’raf, 11-12-18, s: 152-153, Hier, 28-36-40- 
42 s: 264-265, Sâd, 71-85. s: 458-459.

Şeytanın gayb haberlerini çalmaya ça
lışması: Hier, 17, s: 264, Es-Sâffat, 7-11, s: 

447, El-Mülk, 5, s: 563, En-Nebe’, 8-10, s: 
583.

Şeytan ve insan: En-Nisâ, 118-119, s: 98, El- 
A’raf, 27-30-200-202, s: 154-177, İbrahim, 
22, s: 259, En-Nahl, 99-100, s: 279, El-İsra,
61-65, s: 289, En-Nûr, 21, s: 353, El-Anke- 
bût, 38, s: 401, Sebe’ 20-21, s: 431, Fâtır,
5-6, s: 436, Sâd, 62-71-85, s: 458-459, Fus- 
silet, 6, s: 478, Ez-Zühruf, 36-37-38, s: 493, 
Kıtal yahut Muhammed, 25, s: 510, El-Mü- 
cadele, 19, s: 545, El-Haşr, 16-17, s: 
548-549.

Şıra yıldızı: En-Necm, 49, s: 529.
Şihaplar (akan yıldızlar): Hier, 17-18, s: 

264, Es-Sâffat, 10, s: 447, El-Mülk, 5, s: 
561, El-Cin, 8-9, s: 573.

Şuayb (a.s.): El-A’raf, 85-88-90-92, s: 162, 
Hûd, 84-91-94, s: 232-233, Eş-Şuarâ, 117- 
188, s: 375.

Şükür: El-Bakara, 52-56-152-158-172-185- 
243, s: 9-24-25-27-29-40, Âl-i İmran, 123- 
144-145, s: 67-69, En-Nisâ, 147, s: 102, El- 
Mâide 6-89, s: 109-123, El-En’âm, 53, s: 
135, El-A’raf, 10-17-58-144-189, s: 152- 
153-159-169-176, El-Enfâl, 26, s: 181, Yû
nus, 22-60, s: 212-216, Yûsuf, 38, s: 241, 
İbrâhim, 5-7-37, s: 256-257-259, En-Nahl,
14-78-114-121, s: 269-276-281-282, El-İsra, 
3-19, s: 283-285, El-Enbiyâ, 80, s: 329, El- 
Hac, 36, s: 337, El-Mü’minûn, 78, s: 348, 
El-Furkan, 62, s: 366, En-Neml, 19-40-73, 
s: 379-381-384, Sâd, 73, s: 458, El-Anke- 
bût, 17, s: 399, Lokman. 12-14-31, s: 413- 
415, Es-Secde, 9, s: 416, Sebe’, 13-15-19, 
s: 430-431, Fâtır, 12-30-34, s: 437-438-439, 
Yâsin, 35-73, s: 443-446, Ez-Zümer, 7-66, 
s: 460-466, El-Mü’min, 61, s: 475, El-Câsi- 
ye, 12, s: 500, El-Ahkâf, 15, s: 505, El-Ka-



474, Kaaf, 39, s: 521, El-Müzzemmil, 10, 
s: 575, El-İnsan yahut Ed-Dehr, 24, s: 580, 
El-Beled, 17, s: 596, El-Asr, 1-3, s: 603.

Sabiîler: El-Bakara, 62, s: 11, El-Mâide, 69, 
s: 120, El-Hac, 17, s: 335.

Sadaka: El-Bakara, 83-177-261-268, s: 13-28- 
45-46, Âl-i İmran, 15-17, s: 52-53, En-Nisâ, 
36-114, s: 85-98, El-Mâide, 32, s: 114, El- 
Ahzab, 58, s: 427, El-Hucurât, 11-12, s: 
517-518, El-Meâric, 24-25, s: 570, Müdde- 
sir, 44, s: 577, El-Fecr, 16-20, s: 594, El- 
Beled, 12-17, s: 596, El-Leyl, 17-21, s: 597, 
El-Mâûn, 1-3, s: 604, El-Kevser, 3, s: 604.

Sadaka-i fıtır: El-A’lâ, 14, s: 592.
Safâ: El-Bakara, 158, s: 25.
Sağlık ilmi: El-A’raf, 31, s: 155.
Sâlih (a.s.): El-A’raf, 73-79, s: 160-161, Hûd,' 

61-68, s: 229-230, Eş-Şuarâ, 141-259, s: 
374, En-Neml, 45-53, s: 382, El-Kamer, 23- 
31, s: 530-531, Eş-Şems, 11-15, s: 596.

Samirî: Tâ-Hâ, 87-88-95-96, s: 318-319.
Sarhoşluk: En-Nisâ, 43, s: 86.
Savaş: El-Bakara, 156-158-168-191-193-200- 

216, s: 25-26-31-32-35, En-Nisâ, 71-76-77-
84-90-91, s: 90-91-92-93, El-Enfâl, 49-65- 
66, s: 184-186, Et-Tevbe, 20-24-29-38-42, 
s: 190-191-192-194-195, Ez-Ziimer, 10, s: 
460, Fussilet, 34-35, s: 481.

Savaşta Allah’m yardımı: El-Bakara, 124- 
125, s: 20, El-Enfâl, 9-13-43, s: 179-183, Et- 
Tevbe, 26, s: 191, El-Ahzab, 9-25, s: 
420-422.

Savaştan kaçmak: El-Enfâl, 15-16, s: 179.
Savaş esirleri: El-Enfâl, 67-71, s: 186-187.
Savaşta bozguncular: En-Nisâ, 72-73-88- 

91, s: 90-93, Et-Tevbe, 38-57-81-84-86-89-
91-96-111, s: 194-197-201-202-203-205, El- 
Ahzab, 9-21, s: 420-421.

Savaştan istisna edilenler: En-Nûr, 61, s: 
359, El-Fetih, 17, s: 514.

Savaşta misilleme: En-Nahl, 126, s: 282.
Savaşta namaz: En-Nisâ, 101-103, s: 95-96.
Savaş mucizeleri: El-Enfâl, 5-12, s: 178-179, 

Et-Tevbe, 27, s: 192.
Savaş talimleri: En-Nisâ, 95-100, s: 95, El- 

Enfâl, 74-75, s: 187, Et-Tevbe, 122, s: 207, 
El-Fetih, 17, s: 514.

Savaş usulleri: En-Nisâ, 71-94-104, s: 90-94- 
96, El-Enfâl, 15-18-58-61-64-67-68, s: 179- 
180-183-186, El-Mâide, 33-34, s; 112, En- 
Nahl, 92-94, s: 278-279 .

Savaşta zafer: Âl-i İmran, 13-110-111-121- 
128, s: 52-65-66, El-Enfâl, 19-42-45, s: 180- 
183, El-Ahzab, 26-27, s: 422.

Sa’y (çalışmak): El-Kasas, 77, s: 395, En- 
Necm, 39-41, s: 528, El-İnsan yahut Ed- 
Dehr, 22, s: 580.

Sebat etmek: El-Bakara, 249, s: 42, El-Enfâl, 
49, s: 184, Ez-Zümer, 10, s: 460, Fussilet,
34- 35, s: 481.

Selâm: Yûnus, 9-10, s: 210, Er-Ra’d, 24, s: 
253, Meryem, 62, s: 310, El-Enbiyâ, 102, 
s: 332, El-Vakıa, 26, s: 536, El-En-âm, 127, 
s: 145, El-Enfâl, 61, s: 185, El-Furkan, 63, 
s: 366, El-Ahzab, 44, s: 425, Ez-Zümer, 73, 
s: 467.

Semûd: El-Hâkka, 1-7, s: 563, Ez-Zâriyât, 43- 
46, s: 523.

Semûd milleti: El-A’raf, 73, s: 160, Et-Tevbe, 
70, s: 199, Hûd, 61-68-95, s: 229-230-233, 
Er-Ra’d, 9, s: 251, El-İsra, 59, s: 289, El- 
Hac, 44, s: 338, El-Furkan, 38, s: 364, En 
Nemi, 45, s: 382, El-Ankebût, 38, s: 401, 
El-Mü’min, 30-31, s: 471, Kaaf, 14, s: 519, 
En-Necm, 50-51, s: 529, El-Hâkka, 4-5, s:
567, Eş-Şems, 11, s: 596.

Sevab ve azab ebedidir: El-Bakara, 80-81, 
s: 13, Âl-i İmran, 24, s: 54, El-Ahzab, 64- 
65, s: 418, Fussilet, 28-29, s: 480, Ez-Züh- 
ruf, 74-78, s: 496, El-En'âm, 128, s: 145, 
Hûd, 106-108, s: 234.

Sevgi: Er-Rûm, 21, s: 407.
Siccin: El-Mutaffifîn, 8, s: 589.
Sidre-i müntehâ: En-Necm, 14-16, s: 527.
Sihir: El-Bakara, 102-103, s: 17, El-Felâk, 1- 

4, s: 606.
Silahlanma: El-Bakara, 195-245, s: 31-40, Âl- 

i İmran, 200, s: 77, En-Nisâ, 95-102, s: 95- 
96, El-En-âm, 65, s: 134, El-Enfâl, 60, s: 
183, Et-Tevbe, 46, s: 193, En-Nahl, 81, s: 
277, El-Enbiyâ, 80, s: 329, Er-Rahmân, 35, 
s: 533, El-Hadîd, 25, s: 542, Et-Teğâbün, 
17, s: 558.

Sofra: El-Mâide, 112-115, s: 127-128.
Sulh: El-Bakara, 224-228, s: 36-37, En-Nisâ,

35- 114-128, s: 85-98-100, El-Enfâl, 1-12-47- 
61, s: 178-179-184-185, El-Hâkka, 10, s:
568.



21, s: 543-544-545, El-Haşr, 7, s: 547, El- 
Mümtehine, 12, s: 552, Et-Teğâbûn, 12, s: 
558, El-Kehf, 6-28, s: 295-298, El-Ahkâf, 
35, s: 507, Et-Tûr, 31-48, s: 525-526, Hicr,
6-8, s: 263, El-İsra, 47-48-73-77, s: 287-290, 
El-Enbiyâ, 36-41-43-45-46, s: 326-327, El- 
Hac, 42-43, s: 338, El-Furkan, 41-44-77, s: 
364-367, Es-Sâffat, 35-39, s: 448, El-Kalem 
veya Nün, 1-7-51, s: 565-567, Yûnus, 94- 
95, s: 220, Leheb, 1-5, s: 605.

Peygamberimizin bazı özellikleri: Et-
Tevbe, 40-61, s: 194-197, El-Ahzab, 6-28- 
34-38-39-50-53-56-59-60-62, s: 419-423- 
424-425-426-427, El-Hac, 15-52-53, s: 334- 
339, Et-Tahrîm, 1-5, s: 561, En-Nûr, 11-16- 
63, s: 352-360, El-Enfâl, 1-5-8-3041, s: 178- 
181-183, El-Fetih, 28-29, s: 515-516, El- 
Mü’min, 77-78, s: 476-477, El-İsra, 90-96, 
s: 283-292, El-Hucurât, 1-5, s: 516-517, El- 
Haşr, 6-7, s: 547, El-Müzzemmil, 1-9-20, s: 
575-576, El-Mâide, 11, s: 110, Hicr, 87-99, 
s: 267-268, El-Furkan, 52, s: 365, En-Neml, 
79-81, s: 385.

Peygamberimizin hicreti: Kıtal yahut Mu
hammet!, 13, s: 509.

Peygamberler: El-Bakara, 87-98-253-285, s:
14-16-43-50, Âl-i İmran, 144-179-183-184- 
194, s: 69-74-75-76, En-Nisâ, 136-150-152- 
164-165-171, s: 101-103-105-106, El-Mâi
de, 12-18-32-75-109, s: 110-112-114-121- 
127, El-En’âm, 10-34-61-124-130, s: 130- 
132-136-144-145, El-A’raf, 35-37-43-53- 
101, s: 155-156-158-164, Et-Tevbe, 70, s: 
199, Yûnus, 13-21-74-103, s: 210-212-218- 
221, Hûd, 59-69-77-81-120, s: 229-230231- 
236, Yûsuf, 110, s: 249, Er-Ra’d, 32-38, s: 
254-255, İbrâhim, 9-11-13-44-47, s: 263- 
265, En-Nahl, 35, s: 272, El-İsra, 77, s: 291, 
El-Kehf, 106, s: 305, El-Enbiyâ, 41, s: 326, 
El-Hac, 75, s: 342, El-Mü’minûn, 44-51, s: 
346, El-Furkan, 37, s: 364, El-Ankebût, 31- 
33, s: 401, Er-Rûm, 9-47, s: 406-410, Se- 
be’, 45, s: 434, Fâtır, 1-4-25, s: 435̂30438, 
Sâd, 14, s: 454, Ez-Zümer, 71, s: 467, El- 
Mü’min, 22-50-51-70-78-83, s: 470-474- 
476-477, Fussilet, 14-43, s: 479-482, Eş- 
Şûra, 45-80, s: 493-496, El-Ahkâf, 9-35, s: 
504-507, Kaaf, 14, s: 519, El-Hadîd, 19-21-
25-27, s: 541-542, El Mücadele, 21, s: 545, 
El-Haşr, 6, s: 547, Et-Talâk, 8, s: 560, El- 
Mürselât, 11, s: 581.

Peygamberlik davasında olanlar: El-
En’âm, 93, S: 140.

Putlara tapanlar: El-A’raf, 37-189-190-191- 
198, S: 155-176-177, Yûsuf, 106-108, s:-------------------------------------- 28

249, İbrâhim, 28-30, s: 260, El-Ankebût, 
25, s: 400, El-En-âm 71-136-139, s: 137- 
146-147, El-Hac, 12-13-73, s: 334-342, En- 
Nahl, 56-75-76-86-88, s: 272-276-277-278, 
El-Kehf, 102, s: 305, Meryem, 81-82, s: 
312, El-Furkan, 3, s: 361, Sebe’, 21, s: 429, 
Fâtır, 13-14-40, s: 437-440, Yâsin, 74-75, 
s: 446, Yûnus, 17, s: 211, El-Ankebût, 68, 
s: 405, El-İsra, 56-57, s: 288, En-Nisâ, 50-
52-117, s: 87-88-98, En-Necm, 19-25, s: 
527, El-Mâide, 60, s: 119, Et-Tevbe, 1-5, s: 
188.

R

Ramazan: El-Bakara, 185, s: 29.
Rehin: El-Bakara, 284-184, s: 50.
Ressîler (Resliler): El-Furkan, 38, s: 364, Ka

af, 14, s: 519.
Riba: El-Bakara 275-279, s: 48, Âl-i İmran, 

130, s: 67, En-Nisâ, 161, s: 104.
Riya: El-Bakara, 246-264, s: 41-45, En-Nisâ, 

38, s: 86.
Ruh: Âl-i İmran, 145-185, s: 69-75, El-En’âm, 

70, s: 137, El-A’raf, 28, s: 154, El-İsra, 85, 
s: 291, El-Enbiyâ, 35, s: 325, El-Ankebût, 
57, s: 404, Lokman, 34, s: 415, Es-Secde, 
9, s: 416, El-Hâkka, 8-25-27, s: 567-568, El- 
İnfitâr, 1-5, s: 588, Eş-Şems, 1-10, s: 596.

Ruhbanlar: Et-Tevbe, 31-34, s: 192-193, El- 
Hadîd, 27, s: 542, El-Mâide, 82, s: 122, En- 
Nûr, 36-38, s: 355-356.

Rûm: Er-Rûm, 2-3-4, s: 405.
Rüya: Yûsuf, 5-43-100, s: 237-241-248, El- 

Isra, 60, s: 289, Es-Sâffat, 105, s: 451, El- 
Fetih, 27, s: 515.

S

Sabâ melikesi: En-Neml, 29-34-42-43, s: 380-391.
Sabır: El-Bakara, 45-153-155-157-177, s: 8- 

24-25-28, Âl-i İmran, 15-17-200, s: 52-53- 
77, En-Nahl, 126-128, s: 282, Tâ-Hâ, 130, 
s: 322, El-Hac, 34-35, s: 337, El-Kasas, 54- 
79-80, s: 393-396, El-Ankebût, 58-59, s: 
404, Lokman, 17, s: 411, El-Mü'min, 55, s:



Nûh milleti: Et-Tevbe, 70, s: 199, Hûd, 89, 
s: 233, Er-Ra’d, 9, s: 251, El-Furkan, 37, 
s: 364, Kaaf, 12, s: 519, Ez-Zâriyât, 46, s: 
523, En-Necm, 53-52, s: 527,E1-Kamer, 90, 
s: 530.

O

Oğulluk: En-Nisâ, 23, s: 82, El-Ahzab, 4-5, s: 
419.

On Emir: El-En’âm, 151-153, s: 149-150. 
Orta namazı (ikindi): El-Bakara, 238, s: 40. 
Ordu hazırlamak: El-Enfâl, 60, s: 185. 
Oruç: El-Bakara, 183-185-187, s: 29-30. 
Ortaklık: Sâd, 21-24, s: 455.

O

Ödünç vermek: El-Bakara, 24-282, s: 5-49.
öfke: Âl-i İmran, 119-134, s: 66-68.
Öksüzler: El-Bakara, 20, s: 36, En-Nisâ, 2- 

6-9-101, s: 78-79-95.
ölçüyü tartıyı tam tutturmak: El-En’âm, 

152, s: 150, El-A’raf, 85, s: 162, Hûd, 84- 
85, s: 232, Eş-Şuarâ, 182, s: 375, Er-Rah- 
mân, 8-9, s: 592.

Öldükten sonra diriliş: El-Bakara, 28-73- 
259-260, s: 6-12-44-45, Âl-i İmran, 106- 
107, s: 64, El-En’âm, 30-96, s: 132-133-140, 
El-A’raf, 57, s: 158, En-Nahl, 38-35, s: 272, 
El-İsra, 50-52-104, s: 288-293, El-Kehf, 21- 
52-100, s: 297-300-305, Meryem, 70, s: 
311, Tâ-Hâ 102, s: 320.

Ölüm: Âl-i İmran, 143, s: 69, En-Nisâ, 78, s: 
91, El-Enbiyâ, 34-35, s: 325, El-Cumua, 8, 
s: 554, El-Mülk, 2, s: 563, El-Hâkka, 8, s: 
567.

Örtünme (tesettür): En-Nûr, 30-31-60, s: 
354-359, El-Ahzab 22-33-53-55-59, s: 
423-426-427.

Örtünmek (elbise giymek): El-A’raf, 26-27- 
31-32, s: 154-155.

Peygamberimizin (a.s.) peygamberliği:
El-Bakara, 119-252, s: 19-42, El-En’âm, 14-
19-48, s: 130-131-134, Âl-i İmran, 62-79- 
144-159, s: 59-61-69-72, En-Nisâ, 105-106, 
s: 97-96, El-Mâide, 67-99, s: 120-125, El- 
A’raf, 158, s: 171, Hûd, 2, s: 222, Er-Ra’d, 
7, s: 251, En-Nahl, 64-89, s: 274-278, El- 
İsra, 54, s: 288, El-Kehf, 110, s: 305, El- 
Enbiyâ, 107, s: 332, El-Hac, 49, s: 339, El- 
Furkan, 56, s: 366, En-Neml, 91-93, s: 386, 
El-Ahzab, 40-45-47, s: 424-425, Sebe’, 28, 
s: 432, Fâtır, 24, s: 438, Yâsin, 2-6, s: 441, 
Sâd, 65-70, s: 458, Eş-Şûra, 6, s: 482, El- 
Ahkâf, 9, s: 504, El-Fetih, 8-9, s: 512, El- 
İnşirâh, 1-8, s: 598-599.

Peygamberliğinin te’yidi: Es-Saf, 6, s: 553, 
Er-Ra’d, 40-43-27-36, s: 253-254-255, El- 
Ahzab, 48, s: 425, Eş-Şûra, 2-7-52-53, s: 
484-490, El-Enbiyâ, 3̂ -5-16-17, s: 323-324, 
El-Furkan, 7-10-57, s: 359-366, El-En’âm, 
8-11-20-26-35-66-67-90, s: 129-130-131- 
132-136-139, El-Mü’minûn, 72, s: 347, Se
be’, 47, s: 434, Sâd, 86, s: 459, El-Kalem 
veya Nûn, 46-50, s: 567, En-Nisâ, 78-79- 
163-166, s: 91-105, En-Necm, 1-18, s: 527, 
Âl-i İmran, 61-63-183-184, s: 58-75, Yûnus, 
2-15-16-41-43-104, s: 209-211-213-214-221, 
Hûd, 12-14-35, s: 223-224-226, El-A’raf, 
184-185-187, s: 175, En-Nahl, 82-103, s: 
277-280, El-İsra, 46-47, 287, El-Hac, 49, s: 
339, El-Ankebût, 18, s: 399, Fâtır, 22-23-
25-26, s: 438, Eş-Şûra, 24-48, s: 487-489, 
Ez-Zühruf, 88-89, s: 496, Et-Tûr, 29-31, s: 
525, Et-Tevbe, 129, s: 208, Er-Rûm, 52, s: 
411, El-Bakara, 120, s: 20, El-Mâide, 19, 
s: 112.

Peygamberimizin şahsiyeti: El-Kasas, 44- 
47, s: 390, Es-Secde, 3, s: 416, En-Nisâ, 41- 
59-64-65-69-80-81-113, s: 86-88-89-90-92- 
97, El-En’âm, 104-105-107, s: 140, El-Ah
zab, 6-57, s: 419-427, El-Bakara, 146, s: 24, 
El-A’raf, 157-188, s: 171-̂ 76, Fussilet, 6, 
s: 478, El-Cin, 18-24, s: 574, El-Cumua, 2, 
s: 554, El-Ankebût, 48, s: 403, Eş-Şûra, 15, 
s: 485, El-Mâide, 49-50, s: 117, El-Gâşiye,
21-22, s: 594, Âl-i İmran, 31-32-132-152, 
s: 55-67-70, El-Enfâl, 20-46, s: 180-184, Et- 
Tevbe, 58-59-61-62-63-128, s: 197-198-208, 
En-Nûr, 51-56-63, s: 357-358-360, Eş-Şua
râ, 215-216, s: 337, El-Ahzab, 33-36-69-71, 
s: 423-424-428, Kıtal yahut Muhammed, 
33, s: 511, El-Fetih, 10-17, s: 513-514, El- 
Hadîd, 28, s: 542, El-Mücadele, 5-8-9-20-
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50-53. s: 357. El-Ahzab. 1-12-20-24̂8-60- 
61. s: 410420421-422-427, El-Münafikûn, 
69-73, s: 428, Kıtal veya Muhammed, 16-
20-24-29-30, s: 509-510-511, El-Fetih, 6, s: 
512, El-Hadîd, 13-15, s: 540, El-Mücadele, 
14-18, s: 545, El-Haşr, 11-17, s: 548-549, 
El-Münafikûn, 1-8, s: 555-556, Müddessir, 
31, s: 577.

Mürtedler (Dinden çıkanlar): El-Bakara, 
217, s: 35, Âl-i İmran, 77-86-91-108-177, 
s: 60-62-64-74, En-Nisâ, 89-90-137, s: 93- 
98-101, El-Mâide, 3-52-54, s: 108-118, El- 
En’âm, 11, s: 129, El-Enfâl, 13-14, s: 179, 
En-Nahl, 106-107-112, s: 280-281, Kıtal ya
hut Muhammed, 25-28-31-32, s: 510-511.

Müsâvat: El-Hucurât, 13, s: 518.
Müstalik savaşı: El-Münafikûn, 8, s: 556.
Müşrik kadın ve erkeklerle evlenmek:

El-Bakara, 221, s: 36.
Müşrikler (Puta tapanlar): El-Bakara, 217, 

s: 35, En-Nisâ, 50-52-117, s: 87-88-98, El- 
Mâide 60, s: 119, El-En’âm, 71-136-139, s:
137-146-145, El-A’raf, 189, s: 176, Et- 
Tevbe, 1-5-113-114, s: 188-206, Yûnus, 17, 
s: 211, Yûsuf, 106-108, s: 249, İbrâhim, 28- 
29-30, s: 260, En-Nahl, 75-76-56-86-88, s: 
276-274-277-278, El-İsra, 56-57, s: 288, El- 
Kehf, 102, s: 305, Meryem, 81-88, s: 312, 
El-Hac, 12-13-73, s: 334-342, El-Furkan, 3, 
s: 361, El-Ankebût, 25-68, s: 400-405, Se- 
be’, 21, s: 431, Fâtır, 13-14-40, s: 437-440, 
Yâsin, 74-75, s: 446, En-Necm, 19-25, s: 
527-528.

Müzdelife: El-Bakara, 198, s: 32.

N

Nafaka: El-Bakara, 270, s: 47, Et-Tevbe, 54- 
121, s: 196-207.

Namaz: El-Bakara, 37-43-45-46-115-142-143- 
144-148-177-186-238-239-255-286, s: 7-8-
19-23-24-28-29-40-43-50, En-Nisâ, 45-101- 
102, s: 87-95-96, El-Mâide, 6, s: 109, El- 
A’raf, 55-205, s: 158-177, El-Enfâl, 3, s: 
178, Hûd, 114, s: 235, İbrâhim, 31, s: 260, 
El-İsra, 78-79-110, s: 291-294, Tâ-Hâ, 7- 
130-132, s: 313-322, El-Hâc, 35-34-41, s: 
337-338, El-Furkan, 62-64, s: 366, El-An- 
kebût, 45, s: 402, Lokman, 4-5, s: 412, Es- 
Secde, 16-15, s: 417, El-Ahzab, 41-42, s: 
424, Kaaf, 39-40, s: 521, Ez-Zâriyât, 15- 
18, s: 522, El-Meâric, 22-23-34, s: 570, El-

Namaz kılmak: El-Bakara, 110-238, s: 18-40, 
En-Nisâ, 77-103, s: 91-96, El-Enfâl, 3, s: 
178, Et-Tevbe, 71, s: 199, El-İsra, 78, s: 
291, Tâ-Hâ, 132, s: 322, El-Enbiyâ, 73, s: 
329, En-Nûr, 56, s: 358, Lokman, 17, s: 
413, Fâtır, 18, s: 437, El-Meâric, 34, s: 500.

Namaz kılınamayacak haller: En-Nisâ, 43, 
s: 86.

Nasârâ: El-Bakara, 62-113-135, s: 11-19-22, 
Âl-i İmran, 64-113-114-118, s: 59-65-66, El- 
Mâide, 5-14-18-46-47-51-57-59-65-66-68- 
82-85, s: 108-111-112-117-118-119-120- 
122-123, Et-Tevbe, 30-33, s: 192-193, Er- 
Rûm, 2-5, s: 405, El-Hadîd, 27, s: 542.

Nesh: El-Bakara, 106, s: 18, En-Nahl, 101, s: 
279.

Nesi: Yûsuf, 53, s: 243, El-Kıyâmet, 2, s: 578, 
El-Fecr, 27-28, s: 595, Eş-Şems, 7-8-10, s: 
596.

Nesr: Nuh, 23, s: 572.
Nezâfet: El-Hac, 29, s: 336, Müddessir, 1-4, 

s: 576, El-Fetih, 27, s: 515.
Nezirler (Adaklar): El-Hac, 29, s: 336.
Nikâh (evlenme): El-Bakara, 102-221-228- 

230-232-235, s: 17-36-37-38-39, En-Nisâ, 3-
5-19-22-26-78-81-82-83, s: 78-81-82-83, El- 
A’raf, 189-190, s: 176, En-Nûr, 3-32-33, s: 
351-355. Er-Rûm, 21, s: 407, El-Ahzab, 37, 
s: 424, El-Mümtehine, 10-12, s: 551-552.

Nimeti inkâr: El-Enfâl, 55, s: 185, Yûnus, 12-
22-23, s: 210-212, Hûd, 9-10, s: 223, En- 
Nahl, 53-55, s: 273-274, El-İsra, 67-83, s: 
290-291, El-Ankebût, 65, s: 405, Er-Rûm, 
33-34-51, s: 409-411, Lokman, 32, s: 415, 
Ez-Zümer, 7-8-49-50, s: 460-465, Fussilet, 
49-51, s: 483.

Niyet: El-Bakara, 225, s: 37.
Nûh (a.s.) : Âl-i İmran, 33, s: 55, El-En’âm, 

84, s: 139, El-A’raf, 59, s: 159, Yûnus, 71, 
s: 218, Hûd, 25-28-32-36-42-43-45-46-48, s: 
225-228, El-İsra, 3-17, s: 283-284, Meryem, 
58, s: 310, El-Enbiyâ, 76-77, s: 329, El- 
Furkan, 37, s: 364, Eş-Şuarâ, 112-116-117- 
105-122, s: 373-372, El-Ankebût, 14-15-37,' 
s: 398-399-401, El-Mü’minûn, 23-31, s: 344- 
345, Es-Secde, 23-26-28, s: 418, El-Ahzab, 
7, s: 420, Es-Sâffat, 75-78, s: 449, El- 
Mü’min, 5-6, s: 468, El-Kamer, 14, s: 530, 
Nûh, 1-5-21-22-26-28, s: 571-572.

İnsan yahut Ed-Dehr, 25-26, s: 580-581, Et-
Tekâsür, 4-6, s: 602.



Mesûliyet: El-Bakara, 123-281, s: 20-28, Âl-i 
İmran, 182, s: 75, En-Nisâ, 111-112-123, 
s: 97, El-En’âm, 160, s: 151, Et-Tevbe, 115, 
s: 206, El-İsra, 15-34-36-84, s: 284-486-291, 
El-Kehf, 29-57, s: 298-301, El-Hac, 10-76, 
s: 334-342, El-Furkan, 16, s: 362, El-Kasas, 
47, s: 93, Er-Rûm, 41-44, s: 409-410, Lok
man, 33, s: 415, El-Ahzab, 15, s: 420, Fâ- 
tır, 18, s: 437, Es-Sâffat, 24, s: 447, Ez- 
Zümer, 7, s: 460, Eş-Şûra, 15-30, s: 485- 
487, El-Câsiye, 15-22, s: 501, El-Ahkâf, 19, 
s: 505, Et-Tûr, 16-21, s: 525, En-Necm, 31, 
s: 528, El-Cumııa, 7, s: 554, Et-Tahrîm, 7, 
s: 561, Müddessir, 38, s: 577, Ez-Zilzâl, 7- 
8, s: 601.

Meş’ari haram: El-Bakara, 198, s: 32.
Meşveret: Eş-Şûra, 36-38, s: 488.
Mikâil: El-Bakara, 98, s: 16.
Mina: El-Bakara, 203, s: 33.
Miras hükümleri: En-Nisâ, 2-12-176, s: 

78-80-107.
Mucizeler: El-Bakara, 43, s: 40, El-En'âm,

35-37, s: 114-115, Yûnus, 20, s: 211, Yû
suf, 105, s: 249, Er-Ra’d, 7-27-31-38, s: 257- 
260-261, El-İsra, 1-59-60, s: 283-289, Tâ- 
Hâ, 133, s: 322, El-Enbiyâ, 16-17, s: 324, 
El-Ankebût, 50-52, s: 403, Es-Secde, 15, s: 
417, El-Ahzab, 9, s: 420, El-Mü’min, 35, s: 
472, Eş-Şûra, 35, s: 488.

Muhâcirler: Et-Tevbe, 100-117-118, s: 204- 
206-207, El-Bakara, 217, s: 35, Âl-i İmran, 
95, s: 63, En-Nisâ, 97-99, s: 95, El-Enfâl,
26-71-74-75, s: 181-187, En-Nahl, 41-110, 
s: 272-280, El-Hac, 58, s: 340, En-Nûr, 22, 
s: 353, El-Ankebût, 57-60, s: 404, El-Haşr, 
8, s: 547.

Muhkem ve müteşâbih âyetler: Âl-i İm
ran, 7, s: 51.

Musâ (a.s.): El-Bakara, 51-53-55-60-61-67-87-
92-108-136-246-248, s: 9-10-11-14-15-18- 
22-41, Âl-i İmran, 84, s: 62, En-Nisâ, 153- 
164, s: 103-105, El-Mâide, 20-22-24, s: 112- 
113, El-En’âm, 84-91-154, s: 139-140-150, 
El-A’raf, 103-104-115-117-122-127-128- 
131-134-138-142-143-144-148-150-154- 
155-159-160, s: 164-165-166-167-168-169- 
170-171-172, Yûnus, 75-77-80-81-83-84-87- 
88, s: 218-219, Hûd, 17-96-110, s: 224-233- 
235, Meryem, 51, s: 309, Tâ-Hâ, 9-11-17- 
19-36-40-49-57-61-65-67-70-77-83-86-88- 
91, s: 313-314-315-316-317-318-319, El- 
Enbiyâ, 48, s: 327, El-Hac, 44, s: 338, El-

Mü’minûn, 45-49, s: 357, El-Furkan, 35, s: 
364, Eş-Şuarâ, 10̂13-45-48-52-61-63-65, s: 
368-370-371, En-Neml, 7-9-10, s: 378, El- 
Kasas, 3-7-10-15-18-19-20-30-31-36-37-38-
43-44-48-76, s: 386-387-388-390-391-392- 
395, El-Ankebût, 39, s: 402, Es-Secde, 23, 
s: 418, El-Ahzab, 7-69, s: 420-428, Es- 
Sâffat, 114-120, s: 451, El-Mü’min, 23-26-
27-37-53, s: 470-471-472-474, Fussilet, 45, 
s: 482, Eş-Şûra, 13, s: 485, Ez-Zühruf, 47, 
s: 493, El-Ahkâf, 12-30, s: 504-507, Ez-Zâ- 
riyât, 38, s: 523, El-Necm, 36, s: 528, Es- 
Saf, 5, s: 552, En-Nâziât, 15, s: 585, El- 
A’lâ, 19, s: 593.

Musâ’mn ablası: El-Kasas, 11-12, s: 387.
Musâ’mn annesi: El-Kasas, 10, s: 387.
Musibet: Eş-Şûra, 30, s: 487.
Mukaddes kitaplar: El-Bakara, 78-113-121- 

159, s: 13-19-20-25, Âl-i İmran, 73-113- 
114, s: 60-65, Er-Ra’d, 38, s: 255, El-Anke
bût, 46, s: 402.

Mücadele şekli: El-En’âm, 164, s: 151, En- 
Nahl, 125, s: 282, El-İsra, 53, s: 288, El- 
Kehf, 54, s: 301, El-Ankebût, 46, s: 403, Ez- 
Zühruf, 29, s: 354.

Müellefe-i Kulûb: Et-Tevbe, 60, s: 197.
Mülk-Mülk edinme: El-Bakara, 29, s: 6, El- 

Enfâl, 1-41, s: 178-183, Et-Tevbe, 111, s: 
205, Yûnus, 55-56, s: 216, En-Nûr, 29, s: 
354.

Mü’minin vasfı: El-Fetih, 29, s: 516, El-Hu- 
curât, 15, s: 518.

Mü’minler: El-Bakara, 257-285, s: 44-50, Âl-i 
İmran, 179, s: 174, El-En’âm, 122, s: 144, 
Et-Tevbe, 71-119, s: 199-207, Hûd, 17-112- 
113, s: 224-235, En-Nahl, 91-95-96, s: 278- 
279, El-Furkan, 63-68, s: 366-367, El-Ka- 
sas, 61, s: 394, El-Ankebût, 2-5, s: 397-398, 
Es-Secde, 18, s: 417, El-Ahzab, 58, s: 427, 
Ez-Zümer, 11-14, s: 461, El-Hadîd, 12-16- 
19, s: 540-541, El-A’lâ, 14-15, s: 593.

Müslümler: El-Kasas, 52-53, s: 393, Fussi
let, 33, s: 481, El-Fetih, 29, s: 516.

Münafıklar: El-Bakara, 8-13-20-77, s: 4-5-13, 
Âl-i İmran, 167-168-177, s: 74-75, En-Nisâ,
72-74-81-83-88-89-138-146, s: 90-92-93- 
101-102, El-Mâide, 41-52-58, s: 115-116- 
119, El-A’raf, 175, s: 174, El-Enfâl, 49, s: 
184, Et-Tevbe, 43-58-61-69-73-77-80-87-94- 
98-101-107-110-124-127 s: 195-197-199- 
200-201-202-203-204-205-208, En-Nûr, 47-



Lâf atmak: En-Nisâ, 4-6-23-112, s: 78-82-97.
Lâkab takmak: El-Hucurât, 11, s: 517.
Lânet-Lânetlenmek: El-Bakara, 88-89-159- 

161, s: 14-15-25, Âl-i İmran, 61-87, s: 58- 
62, En-Nisâ, 46-47-52-93-118, s: 87-88-94- 
98, El-Mâide, 13-60-64, s: 110-119, En- 
Nisâ, 38-44, s: 86, Et-Tevbe, 68, s: 198, 
Hûd, 18-60-99, s: 224-229-234, Er-Ra’d, 25, 
s: 260, Hicr, 35, s: 265, En-Nûr, 7, s: 351, 
El-Kasas, 42, s: 391, El-Ahzab, 57-61-64, 
s: 427-428, El-Mü’min, 52, s: 474, Kıtal ya
hut Muhammed, 23, s: 510, El-Fetih, 16, 
s: 514, El-Ankebüt, 25, s: 400.

Lât: En-Necm, 19-20, s: 527.
Levhalar: El-A’raf, 145-150-154, s: 169-170.
Levh-i mahfuz: El-Enfâl, 68, s: 186, Yûnus, 

19, s: 190, Hûd, 40-110, s: 227-235, Tâ-Hâ, 
129, s: 322, El-Enbiyâ, 101, s: 331, Er-Ra’d, 
39, s: 261, El-Mü’minûn, 27, s: 344, Yâsin, 
7, s: 441, Es-Sâffat, 171, s: 453, Fussilet, 
45, s: 482, Eş-Şûra, 14, s: 485, Ez-Zühruf, 
4, s: 490, Kaaf, 4, s: 519, El-Vâkıa, 78, s: 
538, El-Hadîd, 22, s: 541, En-Nebe’, 38, s: 
584, Abese, 13-16, s: 586, El-Bürûc, 22, s: 
592, El-Leyl, 10, s: 597.

Livata haramdır: En-Nisâ, 16, s: 81, El- 
A’raf, 80-82, s: 161-162.

Lokman {a.s.): Lokman, 12-13-16-17, s: 413.
Lût (a.s.): El-A’raf, 80-84, s: 161-162, En- 

Neml, 54-58, s: 382-383, Hûd, 77-83, s: 
231-232, El-Ankebût, 26-28-35, s: 400-401, 
Eş-Şuarâ, 160-175, s: 375, Hicr, 57-77, s: 
266-267, Es-Sâffat, 133-138, s: 452, El- 
En’âm, 86, s: 139, El-Enbiyâ, 74-75, s: 329, 
El-Hac, 42-44, s: 338, Kaaf, 13-14, s: 519, 
El-Kamer, 33-39, s: 531.

Lût milleti: Hûd, 70-74-83, s: 230-231-232, 
Eş-Şuarâ, 160, s: 375, Sâd, 13, s: 554.

M

Mahrem olanlar: En-Nisâ, 23-24, s: 82-83.
Mallar ve evlâtlar imtihan içindir: El-

Bakara, 155-156-214, s: 25-34, Âl-i İmran, 
186, s: 75, El-Enfâl, 28, s: 181, Kıtal ya
hut Muhammed, 31, s: 511, Et-Teğâbün, 
13-15, s: 558.

Mallarını gösteriş için sarfedenler: En-
Nisâ, 38, s: 85.

Mânâsız söz: El-Mâide, 101, s: 125.
Maskaralık etmek: El-Hucurât, 11, s: 517.
Medine: El-Ahzab, 60, s: 427.
Medyen: El-A’raf, 85, s: 162, Et-Tevbe, 70, 

s: 199, El-Kasas, 22, s: 389.
Medyen Halkı: Hûd, 84-95, s: 232-233, Tâ- 

Hâ, 40, s: 315, El-Hac, 44, s: 338, El-Kasas, 
45, s: 392.

Mekke: Et-Tevbe, 40, s: 194, El-Ankebût. 67, 
s: 405, El-Beled, 1, s: 595, Et-Tîn, 3, s: 598.

Melekler: El-Bakara, 30-34-98-102-161-176-
177-210-248-285, s: 7-16-17-25-27-28-33-
41-50, Âl-i İmran, 18-42-45-80-87-99-123- 
125, s: 53-56-61-62-63-67, En-Nisâ, 96-166- 
172, s: 95-105-106 El-En’âm, 8-9-50-92-111- 
158, s: 129-130-134-140-143-151 El-A’raf,
11-20, s: 152-153, El-Enfâl, 9-12-50, s: 178- 
179-184, Hûd, 12-31, s: 223-226, Yûsuf, 31, 
s: 240, Er-Ra’d, 13-23, s: 251-253, Hier, 7- 
8-28-30-43, s: 263-264-265, En-Nahl, 2-28- 
32, s: 268-271, El-İsra, 40-61-65, s: 287- 
289, El-Enbiyâ, 26-28, s: 325, El-Furkan, 
7, s: 361, Es-Secde, 11, s: 416, El-Ahzab, 
43, s: 424, Fâtır, 1, s: 435, Sâd, 1-4-71-85, 
s: 454-458-459, Fussilet, 30-32, s: 481, Eş- 
Şûra, 5, S: 484, Ez-Zühruf, 16-22-60-77, s: 
491-494-496, Kaaf, 17-19, s: 520, En-Necm 
26, s: 527, Kıtal yahut Muhammed, 27, s: 
510, El-Hâkka, 17, s: 568, El-Meâric, 1-4, 
s: 569, Müddessir, 31, s: 577, En-Nebe’, 
s: 584, El-Fecr, 22-23, s: 595.

Menat: En-Necm, 19-20, s: 527.
Menâsik: El-Hac, 28-34-67, s: 336-337-341.
Merhamet: Meryem, 13, s: 307, El-Beled, 12- 

17, s: 596.
Merve: El-Bakara, 158, s: 25.
Meryem: Âl-i İmran, 33-37-42-47, s: 55-56- 

57, En-Nisâ, 156, s: 104, Meryem, 16-34, 
s: 307-308, El-Enbiyâ, 91, s: 331, Et-Tah- 
rim, 12, s: 562.

Mescid-i Aksa: El-İsra, 81, s: 291.
Mescid-i Haram (Kâbe): El-Bakara, 14-125- 

149-158-191-196, s: 4-20-24-25-31, El-Mâi
de, 2-96-97, s: 107-125, El-Enfâl, 34-35, 
s: 182, Et-Tevbe, 7-19, s: 189-190, El-İsra 
1, s: 283, El-Hac, 25-26-29-33, s: 336-337, 
El-Fil, 1, s: 602.

Mescid Onarmak: Et-Tevbe, 18, s: 190.



Kibirlenmek: En-Nisâ, 36-172-173, s: 85-106, 
En-Nahl, 23-29, s: 270-271, El-İsra, 38, s: 
286, Es-Secde, 15, s: 417, Ez-Zümer, 60- 
72, s: 466-467, El-Mü’min, 35-76, s: 
472-476.

Kilise: El-Hac, 40, s: 338.
Kin: Âl-i İmran, 118, s: 66, En-Nisâ, 22, s: 82, 

El-Mâide, 14-64-91, s: 111-119-124, Fâtır, 
39, s: 440, El-Mü’min, 10-35, s: 469-472, 
El-Mümtehine, 4, s: 550, Es-Saf, 3, s: 552, 
Ed-Duhâ, 3, s: 597, El-Kevser, 3, s: 604.

Kitaplar: El-Bakara, 3-4-41-78-79-136-285, s: 
3-8-13-22-50, Âl-i İmran, 84, s: 62,En-Nisâ, 
136, s: 101, Er-Ra'd, 36, s: 255, El-Anke- 
bût, 46-47, s: 403, Fâtır, 25, s: 438, El- 
Hadîd, 26, s: 542.

Komşu: En-Nisâ, 36, s: 85, El-Enfâl, 48, s: 
184.

Konuşup görüşmek: El-Mücadele, 9-10, s: 
544, Fâtır, 10, s: 436.

Korkaklık: Âl-i İmran, 156-158, s: 71- 72, En- 
Nisâ, 72-73, s: 90, El-Enfâl, 15-16, s: 179, 
Et-Tevbe, 44-49-56-57, s: 195-196-197.

Korku namazı: En-Nisâ, 101-102, s: 95-96.
Kozmoğrafya: El-Bakara, 29-189, s: 6-30, 

Yûnus, 5, s: 209, El-İsrâ, 12, s: 284, Yâ- 
sin, 37-40, s: 443, El-Enbiyâ, 33, s: 325, El- 
Mü’minûn, 17, s: 343, En-Nâziât, 27-28, s: 
585, Es-Sâffat, 6-7-8, s: 447, Hicr, 16-17, 
s: 264, El-Mülk, 5, s: 563, Et-Târık, 1-3-11, 
s: 592.

Kölelik: El-Bakara, 221, s: 36, En-Nisâ, 24- 
25-36, s: 83-85, El-Mâide, 89, s: 123, Et- 
Tevbe, 60, s: 197, En-Nahl, 71, s: 275, El- 
Mü’minûn, 1-6, s: 343, El-Âhzab, 50, s: 
425, Kıtal yahut Muhammed, 4, s: 508, El- 
Mücadele, 3-4, s: 543, El-Meâric, 30-35, s: 
425.

Kötü ahlâk: El-Bakara, 65-66-85, s: 11-14, 
Âl-i İmran, 137, s: 68, En-Nisâ, 123, s: 67, 
El-Mâide, 100, s: 125, El-En’âm, 135, s: 
146, Yûsuf, 27, s: 213, Tâ-Hâ, 124-126, s: 
321-322, Er-Rûm, 10, s: 406, Es-Secde, 21, 
s: 418, Ez-Zümer, 26, s: 462.

Kötü ad takmak: El-Hucurât, 11, s: 517.
Kötü gözle bakmak: El-Kalem veya Nûn, 51, 

s: 567.
Kötü haber yaymak: El-Ahzab, 60, 427.
Kötü zan: El-Hucurât, 12, s: 518.

ruf, 17, s: 491, Et-Tekvir, 8-9, s: 587. Kumar: El-Bakara, 219-220, s: 35-36, El-Mâi
de, 90-91, s: 124.

Kur’ân-ı Kerim: El-Bakara, 185-228, s: 29- 
37, En-Nisâ, 174, s: 106, El-Mâide, 101, s: 
125, El-En’âm, 19, s: 131, El-A’raf, 204, s: 
177, Et-Tevbe, 111, s: 205, Yûnus, 15-37- 
61, s: 214-216, Yûsuf, 2-3, s: 236, Er-Râ’d, 
31, s: 254, Hicr, 1-87-91, s: 263-267-268, 
En-Nahl, 98, s: 279, El-İsra, 9-41-45-46-60- 
78-82-88-89-106, s: 284-287-289-291-294, 
El-Kehf, 54, s: 301, Tâ-Hâ, 2-113-114, s: 
313-320-321, El-Furkan, 30-32, s: 363, En- 
Neml, 1-6-76-92, s: 378-384-386, El-Kasas. 
85, s: 397, Er-Rûm, 58, s: 411, Sebe’, 31, 
s: 432, Yâsin, 2-69, s: 441-445, Sâd, 1, s: 
454, Ez-Zümer, 27-28, s: 462, Fussilet, 3-26-44, s: 478-480-482, Eş-Şûra, 7, s: 484, 
Ez-Zühruf, 3-31, s: 490-492, El-Ahkâf, 29, 
s: 507, Kıtal yahut Muhammed, 24, s: 510, 
Kaaf, 1-45, s: 519-521, El-Kamer, 17-22-32- 
40, s: 530-531, Er-Râhman, 2, s: 532, El- 
Vâkıa, 77, s: 535, El-Haşr, 21, s: 549, El- 
Cin, 1, s: 573, El-Müzzemmil, 4-20, s: 575- 
576, El-Kıyâmet, 17-18, s: 578, El-İnsan ya
hut Ed-Dehr, 23, s: 580, El-İnşikak, 21, s: 
591, El-Bürûc, 21, s: 592.

Kur’ân-ı Kerim’in nüzûlü: El-Bakara, 97, 
s: 16, En-Nahl, 102, s: 279, Eş-Şuarâ, 195, 
s: 376, Meryem, 47-49, s: 309, El-Ahkâf, 
2, s: 503.

Kur’ân-ı Kerim’in sıfatları: El-Bakara, 2-
41-89, s: 4-8-15, Âl-i İmran, 4-7-138, s: 51- 
68, En-Nisâ, 82-105, s: 92-96, El-Mâide, 48-
67-83, s: 117-120-123, El-En’âm, 92-155- 
157, s: 140-150, Hûd, 1-3-14, s: 222-224, 
Yûsuf, 2-3-104, s: 236-249, Er-Ra’d, 37, s: 
255, Hicr, 87, s: 267, El-İsra, 82, s: 291, 
El-Kehf, 1-4, s: 294, Tâ-Hâ, 2-4-113, s: 313- 
320, El-Enbiyâ, 10, s: 323, El-Hac, 16, s: 
335, Es-Secde, 2, s: 416, Ez-Zühruf, 2-4, s: 
490, El-Haşr, 21, s: 549, Abese, 2, s: 586.

Kurban: El-Bakara, 195, s: 31, Âl-i İmran, 
183, s: 75, El-Mâide, 2-27-95-97, s: 107- 
113-124-125, El-Hac, 28-32-33-34-36-37, s: 
336-337, El-Kevser, 1-2, s: 604.

Kureyş kabilesi: Kureyş, 1-4, s: 604.
Kurtuluş-mutluluk: El-Hac, 77, s: 342, El- 

Leyl, 1-7, s: 597, El-İnşirâh, 1-6, s: 598, El- 
Bakara, 189, s: 30, El-Cumua, 10, s: 555.

Küçümsemek: Ez-Zühruf, 54, s: 494.
Küfür ithamı: En-Nisâ, 94, s: 95.
Kürsî: El-Bakara, 255, s: 43, Sâd, 34, s: 456.
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Kâfirler: El-Bakara, 114-161-162-170-171- 
210, s: 19-25-27-33, Âl-i İmran, 11-106-
107-116-120-149, s: 52-64-66-70, En-Nisâ,
18-39-56-167-170, s: 81-86-88-105, El- 
Mâide, 10-36-37-47-60-63-73-104, s: 110- 
114-115-117-119-121-127, El-En’âm, 1-4-5- 
29-30-31-33-37-39-47-49-57-58-109-111, s: 
129-132-133-134-135-142-143, El-A’raf, 
40, s: 156, El-Enfâl, 30-36-38-39-50-57, s: 
181-182-184-185,Er-Ra’d, 31, s: 254, Hicr, 
2-3-88, s: 263-267, El-Mü’minûn, 63-67-93- 
96, s: 347-349, El-Câsiye, 3-11, s: 500, El- 
Ankebût, 41-43-52-55, s: 402-403-404, Kı
tal yahut Muhammed, 4-12-18-29-30-34, s: 
508-509-510-511, Et-Tûr, 35-47, s: 526, En- 
Necm, 28, s: 528, Et-Tahrîm, 9, s: 562, El- 
Müzzemmil, 10-13, s: 575, El-Bürûc, 17-20, 
s: 522, El-Kâfirûn, 1-6, s: 605, El-Meâric,
36-44, s: 570-571, Hûd, 109, s: 235, En- 
Nahl, 33-34, s: 271, El-Kehf, 52-53, s: 300, 
Tâ-Hâ, 128-129-134-135, s: 322, El-Hâc, 
72, s: 341, En-Nûr, 57, s: 358, El-Furkan,
40-55, s: 364-365, Sâd, 1-2, s: 454.

Kâinatın yaratılışı: El-Bakara, 29, s: 6, El- 
En’âm, 101-107, s: 141-142, Er-Rûm, 19, s: 
407, Es-Secde, 7, s: 416, Yâsin, 36, s: 443, 
Ez-Zümer, 63, s: 464, El-Mü’min, 62, s: 
471, Eş-Şûra, 49, s: 489, Ez-Zühruf, 12, s: 
491, Ez-Zâriyât, 49, s: 523, El-Kamer, 49- 
50, s: 531-532, El-Hadîd, 1, s: 538, Es-Saf, 
1, s: 552, El-Cumua, 1, s: 554, Et-Teğâbün, 
1, s: 557, Et-Tekvir, 15-18, s: 587, Et-Târık, 
1-3, s: 592, El-A’lâ, 2, s: 593, Eş-Şems, 1- 
8, s: 596, El-Leyl, 3, s: 597, Et-Tin, 1-3, s: 
598.

Kalem: El-Kalem veya Nûn, 1, s: 565, El-Alâk, 
4, s: 599.

Kalb: El-A’raf, 43, s: 156, Yûnus, 57, s: 216, 
Er-Ra’d, 27-28, s: 253, El-Mü’minûn, 78, s: 
348, Es-Secde, 9, s: 416, El-Ahzab, 4, s: 
419.

Kalb selâmeti: El-Ahzab, 70-71, s: 428.
Kâlûbelâ: El-A’raf, 172-173, s: 174.
Kardeşlik: El-Bakara, 83, s: 13, Âl-i İmran, 

103, s: 64, En-Nisâ, 25, s: 83, El-Hucurât,
10-13, s: 517-518, El-Mâide, 32, s: 114.

Karı-Koca münasebetleri: En-Nisâ, 128- 
129, s: 100.

Kan-Kocanın arasım düzeltmek: En-Nisâ, 
35, s: 85.

Karûn: El-Kasas, 76-83, s: 395-396.
Kasten öldürmek: En-Nisâ, 93, s: 94.

Kâtip: El-Bakara, 79-282-283, s: 13-49-50.
Kaza ve kader: Âl-i İmran, 145-154, s: 69- 

71, El-En’âm, 2-35, s: 129-132, El-Kamer,
51-52-53, s: 532, El-A’raf, 34, s: 155, Yû
nus, 49, s: 215, Hûd, 6, s: 223, Hicr, 4-5, 
s: 263, El-İsra, 58, s: 288, En-Nûr, 43, s: 
356, En-Neml, 74, s: 384, Sebe’, 3, s: 429, 
Fâtır, 11, s: 436, El-Hadîd, 22, s: 541, El- 
Haşr, 3, s: 546, Et-Talâk, 3, s: 559, Nûh, 
4, s: 571, El-Cin, 25-28, s: 572.

Kefalet: Yûsuf, 72, s: 245, El-Kalem veya 
Nûn, 40, s: 566.

Kehf ve rakam ashabı: El-Kehf, 9, s: 295.
Kendini beğenmek: En-Nisâ, 36, s: 85, Lok

man, 18, s: 413.
Kesb ve İhtiyar: El-Bakara, 90, s: 15, En- 

Nisâ, 111, s: 97, El-Mâide, 105, s: 126, El- 
En’âm, 70, s: 137, Yûnus, 44-108-109, 215- 
222, Hûd, 21-101, s: 225-234, Er-Ra’d, 11, 
s: 251, El-İsra, 15-17-84, s: 284-291, El- Kehf, 29-58-59, s: 298-301, El-Mü’minûn, 
62, s: 347, El-Ankebût, 3, s: 397, Fâtır, 18, 
s: 437, El-Mü’min, 9, s: 469, Fussilet, 46, 
s: 482, Eş-Şûra, 20, s: 486, El-Câsiye, 15-
21-22, s: 501, El-Ahkâf, 19, s: 505, En- 
Necm, 31-38-39-41, s: 528, El-Mülk, 1, s: 
563, Müddessir, 38-55-56, s: 577-578, El- 
İnsan yahut Ed-Dehr, 29-31, s: 581, Et- 
Tekvir, 29, s: 588, El-Beled, 10, s: 596, Eş- 
Şems, 7-10, s: 596, El-Leyl, 12-13, s: 597.

Keşişler: El-Mâide, 63-82, s: 119-122, Es- 
Secde, 24, s: 418, Et-Tevbe, 34, s: 193.

Kıble: El-Bakara, 115-142-145-148-150, s: 19-
23-24, Et-Tevbe, 34, s: 193.

Kınamak: El-Mâide, 54, s: 118, Yûsuf, 32, s: 
340, İbrâhim, 22, s: 259, El-İsra, 29-39, s: 
286-287, El-Mü’minûn, 6, s: 343, Es-Sâffat, 
142, s: 452, Ez-Zâriyât, 50-54, s: 523-524, 
El-Kalem veya Nûn, 30, s: 564, El-Meâric, 
30, s: 570, El-Kıyamet, 2, s: 578.

Kısas: El-Bakara, 178-179-199, s: 28-32, El- 
Mâide, 44-45, s: 116, En-Nahl, 126, s: 282.

Kıskançbk: El-Bakara, 109, s: 18, En-Nisâ, 
54, s: 88, El-Fetih, 15, s: 513, El-Felâk, 5, 
s: 606.

Kıyamet: (Bak. Ahiret günü)
Kıyamet günündeki tartı: El-A’raf, 8, s: 

152.
Kıyamet vakti: El-A’raf, 187, s: 175.
Kız çocuğu: En-Nahl, 57-59, s: 274, Ez-Züh-



121-127-128, Et-Tevbe, 30-31-111, s: 192-
205, El-Mü’minûn, 50, s: 346, Ez-Zühruf,
57-58-65, s: 494-495, Es-Saf, 6, s: 553, El- 
Hadîd, 26-27, s: 542.

İshak (a.S.): El-Bakara, 133-136, s: 21-22, Âl-i 
İmran, 84, s: 62, En-Nisâ, 163, s: 105, Hûd, 
71, s: 230, Yûsuf, 6-38, s: 237-241, İbrâ- 
him, 39, s: 251, Meryem, 40, s: 309, El-En- 
biyâ, 72, s: 328, El-Ankebût, 27, 400, Es- 
Sâffat, 112, s: 451.

İslâm: El-Bakara, 11-112-127-128-135-140- 
141-208-221, s: 4-18-21-22-33-36, Âl-i İm
ran, 19-67-68-84-85-118, s: 53-59-62-66, 
En-Nisâ, 125, s: 99, El-Mâide, 3, s: 108, 
Hûd, 116-117, s: 235, El-Enbiyâ, 92-93, s: 
331, El-Hac, 78, s: 342, Er-Rûm, 30, s: 408, 
Eş-Şûra, 13, s: 485, Ez-Zümer, 22, s: 462, 
Fussilet, 33, s: 481, Es-Saf, 9, 553, El-Bey- 
yine 5, s: 600, En-Nasr, 1-3, s: 605.

İslâm ve teslimiyet: El-Bakara, 155-156, s:
25, El-En’âm, 162-163, s: 151, El-Kehf, 23- 
24, s: 297, Er-Ra’d, 22, s: 253, Âl-i İmran,
26, s: 54.

İslâmiyet: Âl-i İmran, 19-85, s: 53-62, El- 
Mâide, 3, s: 108.

İsmail (a.ş.): El-Bakara, 126-133-236, s: 20-
21-22, Âl-i İmran, 84, s: 62, EmNisâ, 163, 
s: 105, İbrâhim, 39, s: 261, Meryem, 54, 
s: 310, El-Enbiyâ, 85, s: 330, Sâd, 48, s: 
357.

İsrail: Meryem, 58-59, s: 310.
İsrail oğullan: El-Bakara, 47-122, s: 8-20, El- 

Câsiye, 16-17, s: 551, El-Cumua, 5-8, s: 
554, El-Mâide, 12, s: 110, El-A’raf, 160, s: 
172, Yûnus, 93, s: 220.

İsraf: El-A’raf, 31, s: 153.
İstiğfar: El-Bakara, 199, s: 32, Âl-i İmran, 39- 

135-159, s: 56-68-72, En-Nisâ, 62-64-106- 
110, s: 87-97, El-Mâide, 74, s: 121, El-En- 
fâl, 33, s: 181, Et-Tevbe, 80-113, s: 201-
206, Hûd, 3-52-61-90, s: 222-228-229-233, 
Yûsuf, 26-97-98, s: 239-248, El-Kehf, 55, 
s: 301, Meryem, 47, s: 309, En-Nûr, 62, s: 
360, En-Neml, 46, s: 382, Sâd, 24, s: 455, 
El-Mü’min, 7-55, s: 468-474, Fussilet, 6, s: 
478, Eş-Şûra, 5, s: 484, El-Fetih, 11, s: 513, 
Ez-Zâriyât, 18, s: 522, El-Mümtehine, 4-12, 
s: 550-552, El-Mutaffifîn, 6, s: 589, El- 
Meâric, 10-11-12, s: 570.

İstikamet: El-Bakara, 177, s: 28, Âl-i İmran,
75-76, s: 60, El-En’âm, 152, s: 150, El- 
A’raf, 85, s: 162, El-Enfâl, 27, s: 181, Hûd,

85-86, s: 232, El-İsra, 34-35, s: 286, Eş- 
Şuarâ, 181-183, s: 375, Er-Rûm, 38, s: 401, 
Er-Rahmân, 7-9, s: 532, El-Bürûc, 1-3, s: 
591.

İstişare: El-Bakara, 233, s: 38, Âl-i İmran, 
159, s: 72, Eş-Şûra, 36-38, s: 488.

İyi kadınlar: En-Nisâ, 34, s: 85.
İyiliği emredip kötülükten nehyetmek:

Âl-i İmran, 104-110-114, s: 17-18-19, El- 
Mâide, 79, s: 122, El-A’raf, 157-199, s: 
171-175, Et-Tevbe, 71-127, s: 199-208, El- 
Hac, 41, s: 338, Lokman, 17, s: 413.

İyi olmak demek: El-Bakara, 177, s: 28.
İzzet: Fâtır, 10, s: 436, En-Nisâ, 139, s: 101, 

Yûnus, 65, s: 217.

K

Kabalık etmemek: En-Nisâ, 2-5, s: 78.
Kabahat işlemek: En-Nisâ, 112, s: 97, Eş- 

Şuarâ, 51-82, s: 370-372, Tâ-Hâ, 73, s: 317.
Kâbe: El-Bakara, 125, s: 20, Âl-i İmran, 96, 

s: 63, El-Mâide, 97, s: 125, El-Hac, 26, s: 
336.

Kabileler: En-Nisâ, 89-90, s: 93, El-Hucurât, 
13, s: 518.

Kadınlar: El-Bakara. 49-187-222-232-235- 
236, s: 9-30-36-38-39, Âl-i İmran. 14-42- 
61, s: 52-56-58, En-Nisâ, 1-3-4-7-11-15-19-
22-32-24-34-43-75-98-127-129-176, s: 78- 
79-81-82-83-84-85-86-91-95-99-100-107, El- 
A’raf, 81-127-141, s: 161-166-168, Yûsuf, 
30, s: 239, İbrâhim, 6, s: 257, En-Nûr, 31- 
60, s: 354-359, En-Neml, 55, s: 382. El-Ka- 
sas, 4, s: 386, El-Ahzab, 30-32-52-55-59, s: 
422-423-426-427, El-Mü’min, 25, s: 470, El- 
Fetih, 25, s: 515, El-Hucurât, 11, s: 517, 
El-Mücadele, 2-3, s: 543, Et-Talâk, 14, s: 
559.

Kadınları boşama: Et-Talâk, 1-3, s: 559.
Kadınların giyimi: En-Nûr, 31, s: 354.
Kadınların mahremleri: El-Ahzab, 55, s: 

427.
Kadınların örtünmesi: En-Nûr, 31, s: 354, 

El-Ahzab, 59, s: 427.
Kadir gecesi: Ed-Duhan, 3-6, s: 497, El-Fecr, 

4, s: 594, El-Kadir, 1-5, s: 600.



s: 129, İbrâhim, 35, s: 261, Hicr, 51-52, s: 
265-266, En-Nahl, 123, s: 282, Meryem,
41-46, s: 309, El-Enbiyâ, 51-52-54-60-62-63-
65-66-69, s: 327-328, Eş-Şuarâ, 69-70-72- 
75, s: 371, El-Ankebût, 16-27-32, s: 398- 
400, El-Ahzab, 7, s: 420, Es-Sâffat, 83-85-
88-95-105-108, s: 450-451, Sâd, 45, s: 457, 
Ez-Zühruf, 26, s: 492, Ez-Zâriyât, 24-25- 
31, s: 522, El-Hadîd, 26, s: 542.

İbrâhim âilesi: Âl-i İmran, 33, s: 55, En-
Nisâ, 54, sr 88, El-En’âm, 161, s: 151.

İbrâhim milleti: Et-Tevbe, 70, s: 199, El-Hac, 
4, s: 338.

İçki: El-Mâide, 90, s: 124.
İdare edenler: En-Nisâ, 58, s: 88.
İddet beklemek: El-Bakara, 228-231-234- 

240, s: 37-38-39-40, Et-Talâk, 1-7, s: 
559-560.

İdris (a.s.): Meryem, 56-57, s: 310, El-Enbiyâ, 
85-86, s: 330.

İffetlilik: En-Nisâ, 25, s: 83, El-Mâide, 5, s: 
108, El-Mü’minûn, 1-5, s: 343, En-Nûr, 30, 
s: 354, El-Meâric, 29-35, s: 570.

İffetli kadmlara zina isnadı: En-Nûr, 4-6-
7-23-24-26, s: 351-353.

İfsad etmek: El-Bakara, 27-60, s: 6-10, El- 
Mâide, 33-64, s: 114-119, El-A’raf, 56-75- 
81, s: 152-158-161, Eş-Şuarâ, 151-152, s: 
374, Kıtal yahut Muhammed, 22, s: 510.

İftira etmek: En-Nisâ, 112, s: 97, En-Nûr, 4- 
5-18-20-23-25, s: 351-352-353, El-Hucurât,
11-16, s: 517-518, El-Hümeze, 1, s: 603.

İhramda iken avlanmak ve keffareti: El-
Mâide, 95, s: 124.

İhsan: En-Nahl, 90, s: 278, El-Bakara, 36-114, 
s: 7-19, Âl-i İmran, 15-17-134, s: 52-53-68, 
El-Mâide, 32, s: 114, El-Hucurât, 11-12, s: 
517-518, El-Meâric, 24-25, s: 570, Müddes- 
sir, 44, s: 577, El-Fecr, 16-20, s: 594, El-Be- 
led, 12-17, s: 596, El-Kevser, 3, s: 604, El- 
Ahzab, 58, s: 427, El-Mâûn, 1-3, s: 604, El- 
Leyl, 17-21, s: 597.

İhtiyarkk: En-Nahl, 70, s: 275.
İki, üç ve dörde kadar kadınla evlenmek:

En-Nisâ, 3, s: 78.
İktisadî adalet: El-Haşr, 7, s: 545.
İlâhi müsaade: El-En’âm, 135, s: 146.
İlim-araştırma-bilgi: El-Bakara, 129-151-

159-174-269, s: 21-24-25-27-46, En-Nisâ, 
113, s: 97, El-Mâide, 110, s: 127, El-En’âm,
119, s: 144, En-Nahl, 43, s: 273, Et-Tevbe, 
122, s: 207, El-Enbiyâ, 7, s: 323, El-Ahzab, 
34, s: 423, Fâtır, 19-22, s: 438, Ez-Zümer, 
9-10, s: 460, Abese, 2-4, s: 586, El-Alâk, 
4, s: 599.

İlyas (a.s.): El-En’âm, 85, s: 139, Es-Sâffat, 
123-129, s: 451-452.

İman: El-Bakara, 2-20-82-108-136-154, s: 4- 
5-13-18-22-25, El-Mâide, 17-46-72-75-109-
120, s: 111-117-121-127-128, Et-Tevbe, 30- 
111, s: 192-205, El-Mü’minûn, 50, s: 346, 
Ez-Zühruf, 57-65, s: 494-495, Es-Saf, 6, s: 
553, El-Hadîd, 26-27, s: 542.

imran âilesi: Âl-i imran, 34, s: 55‘.
İmtihan: El-Ankebût, 2-3, s: 397, Ez-Zümer, 

49, s: 465, Et-Teğabûn, 15, s: 558.
İncil: Âl-i İmran, 3-4-48-65, s: 51-57-59, El- 

Mâide, 46-47-66-68-110, s: 117-120-127, 
El-A’raf, 157, s: 171, Et-Tevbe, 111, s: 205, 
Meryem, 30, s: 308, El-Fetih, 29, s: 516, 
El-Hadîd, 27, s: 542.

İnsanın yaratılışı: El-A’raf, 11-12, s: 152- 
153, Hicr, 26-28-29, s: 264, Sâd, 71-74, s: 
458, Ez-Zümer, 6, s: 460, El-Mü’min, 67, 
s: 476, Er-Rahmân, 14, s: 532, Nûh, 14, s: 
572, El-İnsan yahud Ed-Dehr, 1-2, s: 579, 
El-Mürselât, 20-23, s: 582, Et-Tîn, 4-6, s: 598-599.

İnsanın emaneti kabul etmesi: El-Ahzab, 
72, s: 428.

İnsanın üstünlüğü: El-İsra, 70, s: 290.
İnsanın irâde serbestisi (kesb ve ihtiyar):

Bak.
İnsanların arasım düzeltmek: El-Hucurât, 

9-10, s: 517.
İnsanları bağışlamak: El-Bakara, 263, s: 

45, Âl-i İmran, 133-134, s: 68, En-Nisâ, 
149, s: 103, En-Nahl, 126, s: 282, En-Nûr, 
22, s: 353, Eş-Şûra, 36-37-40-43, s: 488, Et- 
Teğâbün, 14, s: 558.

İntihar etmek: En-Nisâ, 29, s: 84, El-Bakara, 
85, s: 14.

İntikam almak: El-Bakara, 194, s: 31, En- 
Nahl, 126, s: 282, El-Hac, 60, s: 340.

İsa (a.s.): Meryem, 16-34, s: 307-308, El- 
Bakara, 84, s: 14, Âl-i İmran, 45-60, s: 56- 
58, En-Nisâ, 156-159-171-172, s: 104-106, 
El-Mâide, 17-16-72-75-109-120, s: 111-117-



Hayat: El-Bakara, 86-96-179-204-212, s: 14-
16-28-33-34, Âl-i İmran, 14-117-175, s: 52-
66-74, En-Nisâ, 74-94-109, s: 90-94-97, El- 
En’âm, 32-70-130, s: 132-137-145, El-A’raf,
32-51-152, s: 155-157,-170, Et-Tevbe, 38-55, 
s: 194-197, Yûnus, 7-23-24-64-88-98, s: 
210-212-217-219-221, Hûd, 25, s: 224, Er- 
Ra’d, 26-34, s: 253-254, En-Nahl, 97-107, 
s: 279-280, El-İsra, 75, s: 290, El-Kehf, 28- 
45-46-104, s: 298-299-300-305, Tâ-Hâ, 72-
97-134, s: 317-319-322, El-Mü’minûn, 33, 
s: 345, En-Nûr, 33, s: 355, El-Furkan, 3, s: 
361, El-Kasas, 60-61-79, s: 394-396, El-An- 
kebût, 25-64, s: 400-405, Er-Rûm, 7, s: 406, 
Lokman, 33, s: 415, El-Ahzab, 28, s: 422, 
Fâtır, 5, s: 436, Ez-Zümer, 26, s: 462, El- 
Mü’min, 39-51, s: 472-474, Fussilet, 16-31, 
s: 479-481, Eş-Şûra, 36, s: 488, Ez-Zühruf,
32-35, s: 492-493, El-Câsiye, 35, s: 503, Kı
tal yahut Muhammed, 36, s: 511, En- 
Necm, 29, s: 528, El-Hadîd, 20, s: 541.

Hayber fethi: El-Fetih, 1-15-19-20, s: 
512-513-514.

Hayvanat: En-Nisâ, 118-119, s: 98, El-En’âm,
38-142, s: 133-147, En-Nahl, 5-8-66-69-79- 
80, s: 268-269-275-276-277, El-Hac, 28, s: 
336, El-Mü'min, 79-80, s: 477, Ez-Zühruf,
12-13, s: 491.

Helal rızık: El-Bakara, 168, s: 26, El-Mâide, 
88, s: 123, En-Enfâl, 69, s: 186, En-Nahl, 
114-116, s: 281.

Hendek savaşı: El-Mü’minûn, 9-25, s: 420- 
422, El-Bürûc, 4-8, s: 591.

Heva-Heves: El-Bakara, 78-120-145, s: 13-
20-23, En-Nisâ, 135, s: 101, El-Mâide, 48- 
49-70-77, s: 117-120-122, El-En’âm, 66-71-
119- 150, s: 136-137-144-149, El-A’raf, 176, 
s: 174, Er-Ra’d, 37, s: 255, İbrâhim, 37-43, 
s: 261-262, El-Kehf, 28, s: 298, Tâ-Hâ, 16, 
S: 314, El-Mü’minûn, 71, s: 347, El-Furkan, 
43, s: 364, El-Kasas, 50, s: 392, Er-Rûm, 
29, s: 408, Sâd, 26, s: 455, Eş-Şûra, 15, s: 
485, El-Câsiye, 18-23, s: 501-502, Kıtal ya
hut Muhammed, 14-16, s: 509, En-Necm, 
3-23-53, s: 527-529, El-Kamer, 3, s: 529, 
En-Nâziât, 40, s: 585.

Heykeller: Sebe’, 13, s: 430.
Hezimet: Âl-i İmran, 139-161-165-170-175- 

195-197, s: 68-72-73-74-77.
Hıristiyanlar: El-Bakara, 62-111-113-116-

120- 135-140, s: 11-18-19-20-22, Âl-i İmran,
55-61-67-69-73-75, s: 58-59-60, El-Mâide, 
14-15-17-18-47-51-69-72-73-82-85, s: 111-

112-117-118-120-121-122, Et-Tevbe, 30-31- 
34, s: 192-193, Yûnus, 69, s: 217, Meryem, 
37, s: 308, Ez-Zühruf, 65, s: 495, El-Hadîd, 
27, s: 542.

Hırsızlık: El-Mâide, 38, s: 115, Yûsuf, 73-74- 
75-76-77, s: 245.

Hızır (a.S.): El-Kehf, 60-72, s: 301-302.
Hier halkı: Hier, 80, s: 267.
Hilekârlık: En-Nisâ, 98-99, s: 93-95, Er-Ra’d, 

42, s: 255, En-Nahl, 45-46-47, s: 273.
Hilkât ve tabiat: En-Nahl, 68-69, s: 275.
Hikmet: El-Bakara, 269, s: 46.
Hisab: El-En’âm, 30, s: 132, El-Enbiyâ, 1-47, 

s: 323-327, Es-Sâffat, 24, s: 447, Sâd, 16- 
53, s: 454-457, El-Hâkka, 18, s: 568, En-Ne- 
be’, 27, s: 583, El-İnşikak, 8-14-15, s: 590- 
591, El-Gâşiye, 26, s: 594, Ez-Zilzâl, 6-8, 
s: 601.

Hoşgörmek: El-Bakara, 109, s: 18, En-Nisâ, 
4, s: 78, El-Mâide, 13, s: 110, Hier, 85, s: 
267, En-Nûr, 22, s: 353, Ez-Zühruf, 5-89, 
s: 490-496, Et-Teğâbün, 14, s: 558.

Hûd (a.s.): El-A’raf, 65-72, s: 159-160, Hûd, 
50-60, s: 228-229, Eş-Şuarâ, 123-140, s: 
373-374, El-Ahkâf, 21-25, s: 506.

Hûd milleti: Hûd, 89, s: 233.
Hudeybiye barışı: El-Mümtehine, 12, s: 552, 

El-Fetih, 1-24, s: 512-515.
Huneyn savaşı: Et-Tevbe, 25-26, s: 191.
Huneyn günü: En-Nisâ, 25, s: 83.
Husumet: El-Bakara, 188, s: 30, En-Nisâ, 29- 

59, s: 84-88.
Huşu’: Âl-i İmran, 17, s: 53, El-İsra, 106-109, 

s: 294.
Hüdhüd kuşu: En-Neml, 20-29, s: 379-380.
Hüküm: En-Nisâ, 35-65, s: 85-89, El-Mâide, 

41, s: 115.

I

İblis (bak. Şeytan):
İbrâhim (a.s.): El-Bakara, 124-130-136-268- 

262, s: 20-21-22-44-45, Âl-i İmran, 65-67- 
84, s: 59-62, En-Nisâ, 125, s: 99, El-En’âm,
74-83, s: 138-139, Et-Tevbe, 114-115, s: 
206, Hûd, 89-71-74-75, s: 230, El-En’âm, 6,



Göklerin yedi gök halinde yaratılışı: El-
Bakara, 29, s: 6, El-İsra, 44, s: 287, El- 
Mü’minûn, 17-86, s: 343-348, Fussilet, 12, 
s: 479, Et-Talâk, 12, s: 560, El-Mülk, 3, s: 
563, Nuh, 28, s: 572,En-Nebe\ 12, s: 585.

Gösteriş: En-Nisâ, 38, s: 86.
Göz-kaş işâreti ile ayıplamak: El-Hucurât, 

11, s: 517, El-Hümeze, 1-2, s: 603.
Gurur-aldanma: Âl-i İmran, 24-136, s: 54- 

68, En-Nisâ, 120, s: 98, El-En’âm, 70-112- 
130, s: 137-143-145, El-A’raf, 22-51, s: 153- 
157, El-İsra, 64, s: 289, Lokman, 33, s: 415, 
El-Ahzab, 12, s: 420, Fâtır, 5-40, s: 436- 
440, El-Mü’min, 4, s: 468, El-Câsiye, 35, s: 
503, El-Hadîd, 14-20, s: 540-541, Kasas, 
78, s: 396, El-İnfitâr, 6, s: 588.

Gusül (boy abdesti): En-Nisâ, 43, s: 86, El-
Mâide, 6, s: 109.

Günah: El-Bakara, 209-286, s: 33-50, En- 
Nisâ, 31, s: 84, El-En’âm, 120, s: 144, Hûd, 
61, s: 229, El-Mü’minûn, 118, s: 350, El- 
Mü’min, 2-3-55, s: 468-474, El-Fetih, 1-5, 
s: 512, En-Necm, 12, s: 527, El-Hadîd, 28, 
s: 542, El-Bürûc, 10, s: 591.

Güneş: Yâsin, 38-40, s: 443.
Güzel söz: Ez-Zümer, 18, s: 461, Fussilet, 33, 

s: 481, Kıtal yahut Muhammed, 21, s: 510.

H

Haberler: En-Nisâ, 83, s: 92, El-Ahzab, 60- 
62, s: 426, El-Hucurât, 6, s: 517.

Hac: El-Bakara, 158-189-196-200-203, s: 25-
30-31-32-33, El-Mâide, 1-2-94-95-96, s: 
107-124-125, El-Hac, 25-27-29, s: 336.

Had-hudût (cezalar): En-Nisâ, 15-16, s: 81, 
El-Mâide, 33-34-38-39, s: 114-115.

Hainlik: El-Bakara, 187, s: 30, En-Nisâ, 105- 
107, s: 96-97, El-Mâide, 13, s: 110, El-En- 
fâl, 27-58-71, s: 181-185-187, Yûsuf, 52, s: 
242, El-Hac, 38, s: 337, El-Mü’min, 19, 470, 
Et-Tahrîm, 10, s: 562.

Hakka davet usulü: El-Bakara, 187-258, s: 
30-44, Âl-i İmran, 20-61-66, s: 53-58-59, 
En-Nisâ, 107-109, s: 97, El-En’âm, 2-25, s: 
129-131, El-A’raf, 103-171, s: 164-174, El- 
Enfâl, 34-37, s: 182, El-Enbiyâ, 51-73, s: 
327-329, El-Hac, 3-8-9, s: 333-334, Eş-Şua- 
râ 69-89, s: 371-372, El-Ankebût, 46, s: 
403, Lokman, 20, s: 414, El-Mü’min, 35, s:

Hâmân: El-Kasas, 6-38, s: 387-391, El- 
Ankebût, 39, s: 402, El-Mü’min, 23-24-36, 
s: 470-472.

Hanif (Muvahhid): El-Bakara, 135, s: 22, Âl- 
i İmran, 67-95, s: 59-63, En-Nisâ, 125, s: 
99, El-En’âm, 79-161, s: 138-151, Yûnus, 
105, s: 221, En-Nahl, 120-123, s: 282, Er- 
Rûm, 30, s: 408, El-Beyyine, 5, s: 600.

Haramlar: En-Nahl, 115, s: 281.
Haram aylar: Et-Tevbe, 1-5-36-38, s: 188- 

193-194, El-Bakara, 194-211, s: 31-35, El- 
Mâide, 2-97, s: 107-125.

Harp esirleri: El-Enfâl, 67-68-70-71, s: 
186-187.

Harpte namaz: En-Nisâ, 101-103, s: 95- 96.
Harpte hezimet: Âl-i İmran, 139-197, s:

68-77.
Harpte misilleme: En-Nahl, 126, s: 282.
Harp mucizeleri: El-Enfâl, 5-12, s: 179-178, 

Et-Tevbe, 25-27, s: 191-192.
Harpte zafer: Âl-i İmran, 13-110-111-121- 

128, s: 52-65-66-67, El-Enfâl, 19, s: 180.
Harp talimleri: En-Nisâ, 95-100, s: 95, El- 

Enfâl, 74-75, s: 187, Et-Tevbe, 122, s: 207, 
El-Fetih, 17, s: 514.

Harp usulleri: En-Nisâ, 71-94-104, s: 90-94- 
96, El-Mâide, 33-34, s: 114, El-Enfâl, 15-
18-58-61-64-67-68, s: 179-180-185-186, En- 
Nahl, 92-94, s: 278-279.

Harpte bozguncular: En-Nisâ, 72-73-88-91, 
s: 90-93, Et-Tevbe, 38-57-81-84-86-89-91- 
96, s: 194-197-201-202-203, El-Ahzâb, 9- 
21, s: 420-421.

Hârun (a.s.): En-Nisâ, 163, s: 105, El-En’âm, 
85, s: 139, El-AYaf, 121-142-150, s: 166- 
168-170, Yûnus, 75, s: 218, Meryem, 53, 
s: 310, Tâ-Hâ, 25-35-64-70-90, s: 314-316- 
317-319, El-Enbiyâ, 48, s: 327, El-Mü’mi- 
nûn, 45, s: 346, El-Furkan, 35, s: 364, Eş- 
Şuarâ, 14-47, s: 368-370, Es-Sâffat, 113- 
119, s: 451.

Hârût ve Marût: El-Bakara, 102, s: 17.
Hased: El-Felâk, 1-5, s: 606.
Havâriler: Âl-i İmran, 52-53, s: 57-58, El- 

Mâide, 11-113, s: 110-127, El-Hadîd, 27, 
s: 54, Es-Saf, 14, s: 553.

472, El-İsrâ, 53, s: 288, El-Mücadele, 1, s:
543.



GFetih âyetleri: El-Bakara, 76-89, s: 12-15, 
En-Nisâ, 141, s: 102, El-Mâide, 52, s: 177, 
El-En’âm, 44-59, s: 133-155, El-A’raf, 40-
89-96, s: 156-163-164, El-Enfâl, 19, s: 180, 
Yûsuf, 65, s: 244, İbrâhim, 15, s: 258, Hier, 
14, s: 263, El-Enbiyâ, 96, s: 331, En-Neml, 
77, s: 385, En-Nûr, 61, s: 359, Eş-Şuarâ, 
118, s: 373, El-Kasas, 76, s: 395, Es-Secde,
28-29, s: 418, Sebe’, 26, s: 432, Fâtır, 2, s: 
435, Sâd, 50, s: 457, Ez-Zümer, 71-73, s: 
467, El-Fetih, 1-18-27, s: 512-514-515, El- 
Kamer, 11, s: 530, El-Hadîd, 10, s: 539, Es- 
Saf, 13, s: 553, En-Nebe’, 19, s: 583, En- 
Nasr, 1, s: 605.

Fir’avn: El-Bakara, 49-50, s: 9, Âl-i İmran 11, 
s: 52, El-A’raf, 103-137, s: 164-167, El- 
Enfâl, 52-54, s: 184-185, Yûnus, 75-92, s: 
218-220, Hûd, 96-97-98-99, s: 233-234, El- 
En’âm, 6, s: 129, El-İsra, 101-102-103, s: 
293, Tâ-Hâ, 24-40-43-72, s: 314-315-317, 
El-Mü'minûn, 45, s: 346, Eş-Şuarâ, 10-11- 
18-19-20-21-34-42-49-53-54-55-56-5 7-58, s: 
368-369-370, En-Neml, 12, s: 378, El- 
Kasas, 3-4-5-6-8-9-32-38-39-40, s: 386-387- 
390-391, El-Ankebût, 39, s: 402, Sâd, 12, 
s: 454, El-Mü’min, 23-46, s: 470-473, Ez- 
Zühruf, 46-55, s: 492-494, Ed-Duhan, 17- 
31, s: 497-498, Kaaf, 12, s: 519, Ez-Zâriyât,
39-40, s: 521, El-Kamer, 54-55, s: 532, El- 
Hâkka, 9, s: 568, El-Müzzemmil, 15-16, s: 
575, En-Nâziât, 17-18-19-20-21-22-23-24- 
25, s: 585, El-Bürûc, 18, s: 592, El-Fecr, 10, 
s: 594.

Fir’avn’un karısı: El-Kasas, 9, s: 387.
Fitne: El-Bakara, 102-191-193-217, s: 17-31- 

35, Âl-i İmran, 7, s: 51, En-Nisâ, 91-104, 
s: 93-95, El-Mâide 41-49-71, s: 115-117- 
121, El-En’âm, 25-53, s: 131-135, El-A’raf,
27-155, s: 154-170, El-Enfâl, 25-28-39-73, 
s: 180-181-182-187, Et-Tevbe, 47-48-49- 
126, s: 195-196-208, Yûnus, 85, s: 219, 
Hûd, 83-90-121, s: 232-233-236, El-Enbiyâ, 
35-111, s: 325-332, El-Hac, 11-57, s: 334- 
340, En-Nûr, 63, s: 360, El-Furkan, 20, s: 
362, En-Neml, 47, s: 382, El-Ankebût, 2-3- 
10, s: 397-398, El-Ahzab, 14, s: 420, Sâd,
24-34-63-82, s: 455-456-458, Ez-Zümer, 49, 
s: 465, Ed-Duhan, 17, s: 497, Ez-Zâriyât,
13-14, s: 522, El-Kamer, 27, s: 530, El-Ha- 
dîd, 14, s: 540, El-Mü’minûn, 97-98, s: 349, 
El-Mümtehine, 5, s: 550, Et-Teğâbün, 15, 
s: 558, El-Kalem veya Nûn, 6, s: 565, El- 
Cin, 17, s: 574, Nûh, 21, s: 572, El-Bürûc, 
10, s: 589.

Fuhuş: El-En'âm, 151, s: 149, El-A’raf, 28, s: 
154.

Gadretmek: El-Enfâl, 55-58, s: 185, Yûsuf, 
52, s: 242.

Ganimetler: El-Enfâl, 1-6-10-41, s: 178-183- 
185, El-Mümtehine, 11, s: 551.

Gayb: El-Bakara, 3-33, s: 3-7,Âl-i İmran, 44- 
179, s: 56-74, En-Nisâ, 34, s: 85, El-En’âm, 
50-59-73, s: 134-135-137, El-A’raf, 188, s: 
176, Et-Tevbe, 94, s: 203, Yûnus, 20, s: 
211, Hûd, 31-123, s: 226-236, Yûsuf, 52- 
81-102, s: 242-246-248, Er-Ra’d, 9, s: 251, 
En-Nahl, 77, s: 276, El-Kehf, 26, s: 297, 
Meryem, 61-78, s: 310-312, El-Enbiyâ, 49, 
s: 327, El-Mü’minûn, 92, s: 349, En-Neml, 
65, s: 384, Es-Secde, 6, s: 416, Sebe’, 3-53, 
s: 429-435, Fâtır, 18-38, s: 437-439, Yâsin, 
11, s: 441, Ez-Zümer, 46, s: 464, El-Hucu- 
rât, 18, s: 518, Kaaf, 33, s: 520, Et-Tûr, 41, 
s: 526, En-Necm, 35, s: 528, El-Hadîd, 25, 
s: 542, El-Haşr, 22, s: 549, El-Cumua, 8, s: 
554, Et-Teğâbün, 18, s: 558, El-Mülk, 12, 
s: 563, El-Kalem veya Nûn, 47, s: 567, El- 
Cin, 26, s: 574, Et-Tekvir, 24, s: 588.

Gayret: El-Bakara, 90, s: 15.
Gazab: Âl-i İmran, 133-134, s: 68, Eş-Şûra,

36-37, s: 488, Leheb, 1-5, s: 605.
Gece Namazı: El-İsra, 79, s: 291.
Geçimsizlik: El-Bakara, 227, s: 37, En-Nisâ, 

35-128-130, s: 85-100, Ez-Zümer, 29, s: 
462.

Gıybet: En-Nisâ, 148, s: 103, El-Hucurât, 12, 
s: 518, El-Hümeze, 1, s: 603.

Göklerin başlangıçta duman (gaz) halin
de oluşu: Fussilet, 11, s: 478.
Göklerin yaratıcısı: El-Bakara, 117, s: 19, 

El-En’âm, 14-73-101, s: 130-137, 141, İb
râhim, 32, s: 260, El-Hac, 65, s: 341, Fâ- 
tır, 1, s: 435, Eş-Şurâ, 11, s: 485, Ez-Zâ- 
riyât, 47, s: 523, Er-Rahmân, 17, s: 533, 
Et-Teğâbün, 3, s: 557, En-Nâziât, 27, s: 
585.

Göklerin yaratıhşı: El-En’âm, 101, s: 141, 
El-A’raf, 54, s: 158, Yûnus, 3, s: 209, Hûd, 
7, s: 223, Er-Ra’d, 2, s: 250, Hicr, 85, s: 
267, En-Nahl, 3, s: 268, El-Enbiyâ, 30-32, 
s: 325, El-Furkan, 59, s: 366, Lokman, 10, 
s: 412, Es-Secde, 4, s: 416, Fussilet, 11, s: 
478, Kaaf, 38, s: 521, Ez-Zâriyât, 47, s: 
523, El-Hadîd, 4, s: 539, Et-Talâk, 12, s: 
560, En-Nâziât, 28, s: 585.7---------------------------------------



s: 6-7-34, El-Ahzab, 72, s: 428, Lokman, 20- 
29, s: 414-415, El-Câsiye, 12-13, s: 500, El- 
İsra, 11-67-68-69-70-83, s: 284-300-301, 
Hicr, 21-26-27-29-30-31-32-33-34-35, s: 
264-265, En-Neml, 62, s: 383, Sâd, 71-74, 
s: 458, Et-Tevbe, 1-11, s: 188-189, Fâtır,
12-13-15-27-28, s: 437-438, Es-Secde, 7-8- 
9, s: 416, El-Mü’minûn, 12-13-14, s: 343, 
El-Hac, 5-11, s: 333-334, El-Mü’min, 64-67, 
s: 475-476, Abese, 17-22, s: 586, Et-Târık, 
5-11, s: 592, El-İnsan yahut Ed-Dehr, 1-4, 
s: 579, En-Nahl, 4-18-65-67-78-80-81, s: 
268-270-275-276-277, Er-Rûm, 54, s: 411, 
Fâtır, 11, s: 436, El-A’raf, 29-189, s: 154- 
176, El-En’âm, 98, s: 141, Ez-Zümer, 6-49, 
s: 460-465, El-Hucurât, 13, s: 518, Yûnus, 
19, s: 211, Et-Tîn, 1-8, s: 598-599, Tâ-Hâ, 
123, s: 321, Er-Rûm, 41, s: 409, El-Enbiyâ, 
37, s: 326, El-Meâric, 19-21, s: 570, Yâsin, 
77, s: 446, El-Fecr, 15-16-29, s: 595, Eş-Şû- 
ra, 48, s: 489, El-Âdiyât, 6-7, s: 601, El- 
Kehf, 54, s: 301, En-Nebe’, 8-16, s: 583, En- 
Nâziât, 27, s: 585.

Eşitlik-eşitsizlik: El-Bakara, 245-247-253, s:
40-41-43, En-Nisâ, 95, s: 95, El-Mâide, 100, 
s: 125, El-En’âm, 50-83-165, s: 134-139- 
151, El-A’raf, 69, s: 160, Er-Ra’d, 16-26, 
s: 252-253, El-İsra, 30, s: 286, El-Enbiyâ, 
109, s: 332, El-Kasas. 82, s: 396, El-Anke- 
bût, 62, s: 404, Er-Rûm, 37, s: 409, Sebe’,
31-39, s: 432-433, Fâtır, 19-22, s: 438, Ez- 
Zümer, 9-22, s: 460-462, El-Mü’min, 58, s: 
474, Fussilet, 34, s: 481, Eş-Şûra, 12-27, 
s: 485-487, Ez-Zühruf, 32, s: 482, El-Vâkıa, 
3, s: 535, El-Mücadele, 11, s: 544.

Evlâtlar: El-En’âm, 140-151, s: 147-149, El- 
îsra, 31, s: 286, El-Mümtehine, 12, s: 552, 
El-Kehf, 46, s: 400, Et-Teğâbün, 15, s: 558, 
Eş-Şûra, 49-50, s: 489, Et-Talâk, 6, s: 560, 
El-Bakara, 233, s: 38, Et;Tûr, 21, s: 525, 
El-Münafikûn, 9, s: 556, Âl-i İmran, 10, s: 
52, El-Enfâl, 28, s: 181, El-Hadîd, 20, s: 
541.

Evlât edinme: Es-Seede, 4-5, s: 416.
Evlenme: El-Bakara, 129-221-230-232-235- 

237, s: 21-36-37-38-39, En-Nisâ, 3-6-19-22-
25-34-127-128-129, s: 78-81-82-83-85-99- 
100, El-Mâide, 5, s: 108, En-Nûr, 3-32-33- 
60, s: 351-355-359, s: El-Kasas, 27, s: 389, 
El-Ahzab, 30-37-49-50-52-53, s: 422-424- 
425-426, El-Mümtehine, 10, s: 551.

Evlere girmenin adabı: En-Nûr, 27-28, s: 
353-354.

Eykeliler: Eş-Şuarâ, 176, s: 375, Sâd, 3, s:

454, Kaaf, 14, s: 519.
Eyyüb (a.S.): El-Enbiyâ, 83, s: 330, Sâd, 41- 

44, s: 456-457, En-Nisâ, 161, s: 104.
Ezan: El-Mâide, 58, s: 119, El-A’raf, 44, s: 

157, Et-Tevbe, 3, s: 188, El-Cumua, 9, s: 
555.

F

Faiz yiyenler: El-Bakara, 275-276, s: 48, Âl-i 
İmran, 130, s: 67, En-Nisâ, 161, s: 104, Er- 
Rûm, 39, s: 409.

Fakirlik-fakirler: El-Bakara, 177-184-215- 
221-235-268-271-273, s: 28-29-34-36-39-46- 
47, Âl-i İmran, 181, s: 75, En-Nisâ, 6-8-36- 
135, s: 78-79-85-101, El-Mâide, 89-95, s: 
123-124, El-En’âm, 151, s: 149, Et-Tevbe,
28-41-60, s: 191-197, El-İsra, 26-31, s: 285- 
286, El-Kehf, 79, 303, El-Hac, 28-36, s: 336- 
337, En-Nûr, 22-32, s: 353-354, El-Kasas, 
24, s: 389, Er-Rûm, 38, s: 409, Fâtır, 15, 
s: 437, Kıtal yahut Muhammed, 38, s: 511, 
Ez-Zâriyât, 19, s: 522, El-Vâkıa, 67, s: 537, 
El-Enfâl, 4, s: 178, El-Haşr, 7-9, s: 547,-El- 
Kalem veya Nûn, 24-27, s: 566, El-Hâkka, 
34, s: 568, El-Meâric, 25, s: 570, Müddes- 
sir, 44, s: 577, El-Fecr„18, s: 594, El-Beled, 
16, s: 595, Ed-Duhâ, 8-10, s: 598, El-Mâûn, 
3, s: 604.

Fal okları: El-Mâide, 3-90, s: 108-124.
Fenler: Sebe’, 10-13, s: 430.
Feraiz (miras taksimi): En-Nisâ, 7-12-19-33- 

176, s: 79-80-81-84-107, El-Enfâl, 72-75, s: 
187, El-Bakara, 233-240-180-182, s: 38-40- 
28-39, El-Mâide, 106-108, s: 126.

Fesat-fesatçılık: El-Bakara, 11-12-27-30-60- 
205-220-291, s: 4-6-7-10-33-36, Âl-i İm
ran, 118, s: 66, El-Mâide, 32-33-64, s: 114- 
119, El-A’raf, 56-74-85-86-103-127-142, s: 
158-161-162-164-166-168, El-Enfâl, 73, s: 
187, Et-Tevbe, 47, s: 195, Yûnus, 40-81-91, 
s: 214-219, Hûd, 85-116, s: 232-235, Yû
suf, 73, s: 245, Er-Râd, 25, s: 253, En-Nahl, 
88-92-94, s: 278-279, El-İsra, 4, s: 283, El- 
Kehf, 94, s: 304, El-Enbiyâ, 22, s: 324, El- 
Mü’minûn 71, s: 347, Eş-Şuarâ, 152-183, 
s: 374-375, El-Ankebût, 30-36, s: 401-402, 
Er-Rûm, 41, s: 409, Sâd, 28, s: 456, El- 
Mü’min, 26, s: 471, Kıtal yahut Muham
med, 22, s: 510, El-Fecr, 12, s: 594.



Din: Fatiha, 3, s: 2, El-En’âm, 70, s: 137, Eş- 
Şûra, 8-9-21, s: 484-486, El-Beyyine, 4-5, 
s: 600.

Doğruluk: Fatiha, 6, s: 2, El-Bakara, 142- 
213, s: 23-34, Âl-i îmran, 51-101, s: 57-64, 
En-Nisâ, 67-175, s: 90-106, El-Mâide, 16, 
s: 111, El-En’âm, 39-78-126-153-161, s: 
133-138-145-150-151, El-A’raf, 16, s: 153, 
Et-Tevbe, 7, s: 189, Yûnus, 25-89, s: 212- 
220, Hûd, 56-112, s: 229-235, Hicr, 41, s: 
265, En-Nahl, 76-121, s: 276-282, El-İsra, 
35, s: 286, Meryem, 36, s: 308, El-Hac, 54- 
67, s: 339-341, El-Mü’minûn, 73, s: 347, En- 
Nûr, 46, s: 357, Eş-Şuarâ, 182, s: 375, El- 
Ahzab, 70, s: 428, Yasin, 4, s: 441, Es- 
Sâffat, 118, s: 451, Sâd, 16, s: 454, Fussi- 
let, 30-31-32, s: 481, Eş-Şûra, 15-52, s: 485- 
490, Ez-Zühruf, 43-61-64, s: 493-495, El- 
Ahkâf, 13-30, s: 504-507, El-Fetih, 2-20, s: 
512-514, El-Mülk, 22, s: 564, El-Cin, 16, s: 
574, Et-Tekvir, 28, s: 588, El-Leyl, 12, s: 
597.

Doğru söz: En-Nisâ, 9, s: 79, El-Ahzab, 70, 
s: 428, En-Nebe’, 38, s: 584.

Dost-dostluk: El-Bakara, 254, s: 43, Âl-i İm- 
ran, 28-118, s: 54-66, En-Nisâ, 25-125-139- 
140-141-142-143-144, s: 83-99-101-102, El- 
Mâide, 5-51-57-82, s: 108-118-122, Et-Tev- 
be, 16, s: 190, İbrâhim, 31, s: 260, En-Nahl, 
100, s: 279, El-İsra, 73, s: 290, El-Furkan, 
28-29, s: 36, Eş-Şuarâ, 101, s: 372, El-Mü’- 
min, 18, s: 470, Fussilet, 34-35-36, s: 481, 
Ez-Zühruf, 67, s: 495, El-Mümtehine, 1-7-
8-9-13, s: 550-551-552, El-Hâkka, 35, s: 
569, El-Meâric, 10, s: 569.

Duâ: Fatiha, 1-7, s: 2, El-Bakara, 186-201- 
202-255-286, s: 29-32-43-50, Âl-i İmran, 8-
26-27-191-192-193-194, s: 51-54-76, El- 
A’raf, 55-56, s: 158, El-İsra, 80-81, s: 291, 
El-Mü’minûn, 118, s: 350, Eş-Şuarâ, 83-84- 
85-86-87-88-89, s: 371-372, En-Neml, 62, 
s: 383, Es-Secde, 16, s: 417, El-Mü’min, 60, 
s: 475, El-Mümtehine, 4-5, s: 550, Müddes- 
sir, 43, s: 577.

Dünya hayatı: El-Bakara, 212, s: 18, Âl-i İm
ran, 14, s: 52, En-Nisâ, 77, s: 60, El-En’âm,
62-70, s: 136-137, Yûnus, 7-24, s: 210-212, 
Hûd, 16, s: 223, Er-Ra’d, 26, s: 253, İbrâ
him, 3, s: 256, En-Nahl, 107, s: 280, El 
Kehf, 28-45-46, s: 298-299, Tâ-Hâ, 129- 
131, s: 322, Eş-Şuarâ, 60-61, s: 370-371, 
El-Kasas, 60, s: 394, El-Ankebût, 64, s: 405, 
Er-Rûm, 7, s: 406, Fâtır, 6, s: 436, El-

ne, 12, s: 552, Et-Teğâbün, 16, s: 558. Mü’min, 39 s: 472, Eş-Şûra, 34, s: 488, Ez- 
Zühruf, 32, s: 492, El-Ahkâf, 20, s: 505, Kı
tal yahut Muhammed, 36, s: 511, El-Hadîd, 
20, s: 541, Et-Teğâbün, 15, s: 558, Eş-Şûra, 
20, s: 486.

E

Ebâbil kuşları: Yûnus, 1-2-3-4-5, s: 209.
Ebu Bekir (r.a): Et-Tevbe, 40-41, s: 194-195.
Ebu Lebeb: Leheb, 1, s: 605.
Ecel: Âl-i İmran, 145, s: 69, El-En’âm, 2-60, 

s: 129-136, El-A’raf, 34-135, s: 155-167, 
Yûnus, 49, s: 215, Hûd, 3-104, s: 222-234, 
İbrâhim, 10-44, s: 257-262, Hicr, 5, s: 263, 
En-Nahl, 61, s: 274, El-Ankebût, 53, s: 404, 
Er-Rûm, 8, s: 406, Fâtır, 45, s: 441, Ez- 
Zümer, 42, s: 464, El-Mü’min, 67, s: 476, 
Eş-Şûra, 14, s: 485, Nûh, 4, s: 571, El-Mû- 
nafikûn, 11, s: 556.

Elyesâ: El-En’âm, 86, s: 139, Sâd, 48, s: 457.
Ehl-i kitap: El-Bakara, 105-109, s: 17-18, Âl-i 

İmran, 64-65-69-70-71-72-75-98-99-110-
113-199, s: 59-60-63-65-77, En-Nisâ, 123- 
153-159-171, s: 99-103-104-106, El-Mâide,
15-19-47-59-65-68-77, s: 111-112-117-119- 
120-122, El-Kasas, 12, s: 387, El-Ankebût, 
46, s: 404, El-Ahzab, 26, s: 421, El-Hadîd, 
29, s: 542, El-Haşr, 2-11, s: 546-548, El- 
Beyyine 1-6, s: 600.

Elçi melekler: El-En’âm, 61, s; 136, El-A’raf, 
37, s: 155, Yûnus, 21, s: 212, Hâd, 69-71- 
81, s: 230-231, El-İsra, 95, s: 292, Meryem, 
19, s: 307, El-Enkebût, 33, s: 401, Fâtır, 1, 
s: 435, El-Mûrselât, 1, s: 581, Et-Tekvir, 19, 
s: 587.

Emanete riayet: El-Bakara, 283, s: 50, Âl-i 
İmran, 75, s: 60, En-Nisâ, 58, s: 89, El-Mü’
minûn, 8, s: 343, El-Meâric, 32-33-34-35, 
s: 570.

Emaneti ehline vermek: En-Nisâ, 58, s: 88.
Emire itaat: En-Nisâ, 59, s: 88.
Emzirmek: El-Bakara, 233, s: 38, En-Nisâ, 

23, s: 82, El-Hac, 2, s: 333, El-Kasas, 7- 
12, s: 387, Et-Talâk, 6, s: 560.

Ensar: Et-Tevbe, 100-117, s: 204-206, El- 
Haşr, 9, s: 547, El-Münafîkûn, 7, S: 556.

Erkek ve kadın hırsız: El-Mâide, 38, s: 115.
Erkekler: El-Bakara, 28-29-30-31-32-33-213,



Ed-Duhan, 51-57, s: 499, Kıtal yahut Mu- 
hammed, 14-15-16, s: 509, Kaaf, 31-35, s: 
520, Et-Tûr, 17-28, s: 525, El-Kamer, 54- 
55, s: 532, Er-Rahmân, 46-78, s: 534-535, 
El-Vâkıa, 1-40, s: 535-536, El-İnsan yahut 
Ed-Dehr, 5-22, s: 579-580, En-Nebe’, 31-38, 
s: 584. El-Mutaffifîn, 23-36, s: 589-590, El- 
Bürûc, 11, s: 591, El-Gâşiye, 2-8-16, s: 
593-594.

Cenaze namazı: Et-Tevbe, 84, s: 201.
Ceza (amel karşılığı): El-En’âm, 160-164, s: 

151, Tâ-Hâ, 74-75-76, s: 317, El-Hac, 50- 
51, s: 339, El-Mü’min, 58, s: 474, El-Beled, 
18-19, s: 596, Eş-Şems,l-10, s: 596.

Cihad: El-Bakara, 190-194-216-218-246, s: 
30-31-35-41, Âl-i İmran, 146-148-157-195- 
200, s: 69-71-77, En-Nisâ, 71-74-75-76-77- 
84-89-95-101-102-103-104, s: 90-91-92-93- 
95-96, El-Enfâl, 15-16-39-42-45-60-61-62-
63-64-65-66-67, s: 179-182-183-185-186, 
Et-Tevbe, 12-14-16-19-20-24-25-26-27-28-
29-38-39-40-41-42-46-47-53-73-82-86-89- 
91-123, s: 189-190-191-192-194-195-196- 
200-201-202-208, El-Hac, 39-40-78, s: 338- 
342, El-Furkan, 52, s: 365, El-Ankebût, 69, 
s: 405, Kıtal yahut Muhammed, 4-7-20-35, 
s: 508-510-511, El-Fetih, 16-17-22-25, s: 
514-515, El-Hucurât, 9, s: 517, El- 
Mümtehine, 8-11, s: 551, Es-Saf, 2-3-4-11, 
s: 552-553, Et-Tahrîm, 9, s: 562, El- 
Müzzemmil, 20, s: 576.

Cimrilik: Âl-i İmran, 180, s: 74, En-Nisâ, 37- 
128, s: 85-100, Et-Tevbe 34-35, s: 193, El- 
İsra, 29-100, s: 286-293, El-Furkan, 67, s: 
366, Fâtır, 32-33-41, s: 439-440, El-Hadîd,
23-24, s: 541, El-Haşr, 9, s: 548, Et-Teğâ- 
bün, 16, s: 558, El-Meâric, 15-16-17-18, s: 
570, Kıtal yahut Muhammed, 36-37-38, s: 
511, El-Kalem veya Nûn, 17-33, s: 566, El- 
Hâkka, 34, s: 568, Et-Tekvir, 24, s: 588, El- 
Fecr, 18, s: 595, Eş-Şems, 10, s: 596, El- 
Leyl, 8-9-10-11, s: 597, El-Hümeze, 4, s: 
603, El-Mâûn, 3, s: 604.

Cinler: El-En’âm, 100-128, s: 142-145, El- 
A’raf, 38, s: 156, Hûd, 19, s: 224, Hicr, 27, 
s: 264, Es-Sâffat, 158-166, s: 453, En-Neml,
17- 39, s: 379, Sebe’, 12-14, s: 430, Sâd, 37- 
38, s: 456, Fussilet, 25, s: 480, El-Ahkâf,
18- 29-30, s: 505-510-511, Ez-Zâriyât, 56, 
s: 524, Er-Rahmân, 15-13-39-11, s: 532-533- 
534, El-Cin, 1-17, s: 573-574, En-Nâs, 1-2- 
3-4-5-6, s: 606.

Cinsi sapıklar: Eş-Şuarâ, 165-175, s: 375,

En-Neml, 54-55, s: 382, El-Ankebût, 29-34, 
s: 400-401.

Cömertlik: El-İsra, 29, s: 286, El-Leyl, 5-17- 
18, s: 597.

Cûdi: Hûd, 44, s: 227.
Cuma namazı: El-Cumua, 9-11, s: 555.
Cumartesi: El-Bakara, 65, s: 11, En-Nisâ, 47, 

s: 57, El-ATaf, 163, s: 172, En-Nahl, 124, 
s: 282.

Ç

Çalışmak: En-Necm, 34-40-41, s: 528.
Çekişme (ihtilaf): En-Nisâ, 59, s: 88.
Çekiştirme: El-Hucurât, 12, s: 518, El-Kalem 

veya Nûn, 11, s: 565, El-Hümeze, 1, s: 603.
Çocuğun emzirilmesi: El-Bakara, 223, s: 

36.
Çocukları öldürmek: El-İsra, 31, s: 286.
Çöl sakinleri: Et-Tevbe, 90-97-98-101-120, s: 

202-203-204-207, El-Hac, 11, s: 334, El- 
Fetih, 11-16, s: 513, El-Hucurât, 12-16-17, 
s: 518.

D

Dâbbetü’l-Arz: En-Neml, 82, s: 385.
Davet etmek: En-Nahl, 125, s: 282.
Davud (a.S.): El-Bakara, 249-250-251, s: 42, 

En-Nisâ 163, s: 105, El-Mâide, 78-79, s: 
122, El-En’âm, 84, s: 139, El-İsra, 55, s:
288, El-Enbiyâ, 78-79-80-105, s: 329-332, 
Sâd, 17-26, s: 455.

Demir: El-Hadîd, 25, s: 542.
Deniz avı: El-Mâide, 96, s: 125.
Denizcilik: Yûnus, 22, 212, El-İsra, 66, s:

289, Lokman, 31, s: 415, Ez-Zühruf, 12-13, 
s: 491.

Devlet idaresi: El-Bakara, 30, s: 7, En-Nisâ, 
59-83, s: 88-92, El-En’âm, 165, s: 151, Yû
nus, 14, s: 210, Tâ-Hâ, 29, s: 314, En-Nûr,
55-62, s: 358-360, En-Neml, 32-34-37-62, 
s: 380-381-383, El-Kasas, 34, s: 390, Sâd, 
26, s: 355, Ez-Zümer, 75, s: 368, Fâtır, 39, 
s: 440, El-Mü’min, 26-28, s: 471, Eş-Şûra, 
38, s: 488, El-Haşr, 7, s: 547, El-Mümtehi-



Buzağıya tapınma: El-Bakara, 51-52-54-92- 
93, s: 9-15, En-Nisâ, 153, s: 103, El-A’raf, 
148-152-155, s: 169-170, Tâ-Hâ, 88-89-90- 
91, s: 319.

Büyü: El-Bakara, 102, s: 17, El-A’raf, 10-126, 
s: 152-166, Yûnus, 2-7-76-81, S: 209-210- 
218-219, El-Mâide, 110, s: 127, El-En’âm, 
7, s: 129, Hûd, 7, s: 223, Hicr, 15, s: 263, 
El-İsra, 47-101, s: 287-293, Tâ-Hâ, 57-58- 
63-66-69-73, s: 316-317, El-Enbiyâ, 3, s: 323, 
El-Furkan, 8, s: 361, Eş-Şuarâ, 34-41-46- 
49-153-185, s: 369-370-374-376, En-Neml, 
13, s: 387, El-Kasas, 36, s: 391, Sebe’, 43, 
s: 434, Es-Sâffat, 15, s: 447, Sâd, 40, s: 
456, El-Mü’min, 24, s: 470, Eş-Şûra, 31-52, 
s: 487-490, Ez-Zühruf, 30-49, s: 492-494, 
El-Ahkâf, 7, s: 504, Ez-Zâriyât, 39-52, s: 
523-524, Et-Tûr, 15, s: 525, El-Kamer, 2, 
s: 529, Es-Saf, 6, s: 553, Müddessir, 24, s: 
577.

Büyüklük taslama (Kibir): El-Bakara, 34-87, 
s: 7-14, En-Nisâ, 36-172-173, s: 85-106, El- 
Mâide, 82, s: 122, El-Enâm, 93, s: 140, El- 
A’raf, 13-36-40-48-75-76-88-133-146-206, 
s: 153-155-156-157-161-163-167-169-177, 
Et-Tevbe, 25, s: 191, Yûnus, 75, s: 218, İb- 
râhim, 21, s: 259, En-Nahl, 22-23-29-46, s: 
270-271-273, El-Enbiyâ, 19, s: 324, El- 
Mü’minûn, 46-67, s: 338-341, En-Nûr, 11, 
s: 352, El-Furkan, 21, s: 363, El-Kasas, 39, 
s: 391, Lokman, 7-18, s: 412-413, Es-Secde, 
15, s: 417, Sebe’, 31-32-33, s: 432-133, Fâ- 
tır, 43, s: 440, Es-Sâffat, 35, s: 448, Sâd, 
74-75, s: 458, Ez-Zümer, 56-60-62, s: 465- 
466, El-Mü’min, 27-35-47-48-57-60-76, s: 
471-473-474-475, Fussilet, 15-38, s: 479- 
481, El-Câsiye, 8-31, s: 500-502, El-Ahkâf,
10-20, s: 504-505, El-Hadîd, 23, s: 539, El- 
Münafikûn, 5, s: 556, Nûh, 7, s: 571, Müd
dessir, 23, s: 577.

Calût: El-Bakara, 249, s: 42.
Cariyeler: En-Nisâ, 25-36-92, s: 83-85-94, El- 

Mâide, 89, s: 123, En-Nahl, 71-98, s: 275- 
279, El-Mü’minûn, 5, s: 343, En-Nûr, 32- 
33, s: 355, El-Mücadele, 3, s: 543, El-Meâ- 
ric, 29, s: 570, El-Beled, 11-12-13, s: 596.

Casusluk: El-Hucurât, 12, s: 518, El-Mümte- 
hine, 10, s: 551.

Cebrail (a.s.): El-Bakara, 87-97-98-99-253, s:

14-16-43, En-Nisâ, 171, s: 106, El-Mâide, 
110, s: 127, En-Nahl, 2-102, s: 268-279, El- 
İsrâ, 85, s: 291, Meryem, 17-19, s: 307, El- 
Enbiyâ, 91, s: 331, Eş-Şuarâ, 193, s: 376, 
El-Mü’min, 15-42-52, s: 469-473-474, En- 
Necm, 5-6, s: 527.

Cehâlet: El-Bakara, 67-273, s: 11-47, Âl-i İm- 
ran, 154, s: 71, En-Nisâ, 17, s: 81, El-Mâi- 
de, 50, s: 117, El-En’âm, 35-54-111, s: 114- 
118-127, El-A’raf, 138-199, s: 168-177, 
Hûd, 29-46, s: 226-228, Yûsuf, 33-89, s: 
240-247, En-Nahl, 119, s: 282, El-Mü’mi- 
nûn, 54-63, s: 346-347, El-Furkan, 63, s: 
366, En-Neml, 55, s: 382, El-Kasas, 55, s: 
393, El-Ahzab, 33-72, s: 423-428, Ez-Zû- 
mer, 64, s: 468, El-Ahkâf, 23, s: 506, El-Fe- 
tih, 26, s: 515, El-Hucurât, 6, s: 517, Ez- 
Zâriyât, 11, s: 522, El-Mücadele, 22, s: 546, Et-Tahrîm, 12, s: 562, El-Meâric, 4, 
s: 569, En-Nebe’, 38, s: 584, Et-Tekvir, 19- 
21, s: 587-588, El-Kadir, 4, s: 600.

Cehennem: El-Bakara, 23-24, s: 5, Âl-i İm- 
ran, 12-106, s: 52-64, En-Nisâ, 56, s: 88, 
El-A’raf, 36-38-41, s: 155-156, El-Enfâl, 36- 
37, s: 182, Et-Tevbe, 34-35, s: 193, İbrâ- 
him, 16-17, s: 258, Hicr, 43-44, s: 265, Tâ- 
Hâ, 127, s: 322, El-Enbiyâ, 98-100, s: 331, 
El-Hac, 19-22, s: 335, El-Furkan, 11-14, s: 
361, -362, Es-Secde, 20, s: 417, Fâtır, 36- 
37, s: 439, Es-Sâffat, 60-70, s: 449, Ez-Zü
mer, 24-25-47-48, s: 462-464-465, El-Mü’
min, 70-76, s: 476, Ed-Duhan, 43-50, s: 499, 
Et-Tûr, 11-16, s: 524-525, Er-Rahmân, 37-
39-41-43-44, s: 533-544, El-Vâkıa, 41-56, 
s: 536-537, Et-Tahrîm, 6-7, s: 561, El-Mülk, 
8-11, s: 563. El-İnsan yahut Ed-Dehr, 4, s: 
579, En-Nebe’, 21-30, s: 583, Müddessir,
26-37, s: 577, El-Gâşiye 1-2-3-4-5-6-7, s: 
593, El-Hümeze, 1-2-3-4-5-6-7-8-9, s: 603.

Cennet: El-Bakara, 25, s: 6, Âl-i İmran, 15, 
s: 52, El-Mâide, 85, s: 123, El-A’raf, 42-53, 
s: 156-158, El-Enfâl, 4-14-23, s: 178-179- 
180, Et-Tevbe, 72, s: 199, Yûnus, 9-10, s: 
210, Er-Ra’d, 20-21-22-23-24-25, s: 253, 
Hicr. 45-46-47-48-49-50, s: 265, En-Nahl,
30-32, s: 271, El-Kehf, 31, s: 298,’Meryem, 
63-64-65, s: 310-311, El-Enbiyâ, 101-102- 
103, s: 331-332, El-Hac, 14-23-24, s: 334- 
335-336, El-Mü’minûn, 8-9-10-11, s: 343, 
El-Furkan, 15-16-24, s: 362-363, El-Anke- 
bût, 58, s: 404, Er-Rûm, 15, s: 406, Lok
man, 8-9, s: 412, Fâtır, 33-34-35, s: 439, 
Yâsin, 55-56-57-58, s: 445, Es-Sâffat, 40- 
61, s: 448-449, Sâd, 49-55, s: 457, Ez-Zü
mer, 20-73-74-75, s: 461-467-468, Fussilet, 
30-31-32, s: 481, Ez-Zühruf, 69-73, s: 495,



s: 578, En-Nebe’, 29-40, s: 583-584, Et- 
Tekvir, 10, s: 587, El-Mutaffifîn, 7-9, s: 
589, El-İnşikak, 7-15, s: 600-601.

Amel terazisi: El-A’raf, 8-9, s: 152, El- 
Enbiyâ, 47, s: 327, El-Mü’minûn, 102-103, 
s: 349, El-Kaariâ, 6-9, s: 602.

Amelsiz ilim: El-Cumua, 5, s: 554.
Andlaşma: En-Nisâ, 90, s: 93, Et-Tevbe, 1- 

13, s: 188-189, En-Nahl, 92, s: 278.
Ara bulma: El-Hucurât, 9-11, s: 517.
Arafat: El-Bakara, 198-199, s: 32, El-A’raf,

46-48-49, s: 157.
Araplar: Âl-i İmran, 103-104-110, s: 64-65, 

El-Bakara, 143, s: 23, En-Nahl, 82-83, s: 
277, Meryem, 97-98, s: 313, El-Hac, 78, s: 
342, Ez-Zühruf, 5-29-32, s: 490-492, Et- 
Tevbe, 90-97-98-99-101-110-120, s: 202- 
203-204-205, Er-Ra’d, 36, s: 255, Sebe’, 15- 
19, s: 431, El-Fetih, 11-12-15-16, s: 513- 
514, El-Hucurât, 14-17, s: 518.

Arş: El-A’raf, 46-49, s: 157, Et-Tevbe, 129, 
s: 208, Yûnus, 3, s: 209, Hûd, 7, s: 223, Er- 
Ra’d, 2, s: 250, Tâ-Hâ, 5, s: 313, El-Enbiyâ, 
22, s: 324, El-Mü’minûn, 86-116, s: 348- 
350, El-Furkan, 59, s: 366, En-Neml, 26, s: 
380, Es-Secde, 4, s: 416, Ez-Zümer, 75, s: 
468, El-Mü’min, 7-15, s: 468-469, Ez- 
Zühruf, 82, s: 496, El-Hadîd, 4, s: 539, El- 
Bürûc, 15, s: 592, El-Hâkka, 17, s: 564.

At beslemek: El-Enfâl, 60, s: 185.
Atlar: El-Âdiyât, 1-2-3-4-5-6, s: 601.
Ashab-ı Kehf: En-Nahl, 9-26, s: 269-270.
Aybaşı hali: El-Bakara, 222, s: 36.
Âzer: El-En’âm, 74, s: 138.
Azgınlık; El-A’raf, 33, s: 155, Er-Ra’d, 25, s: 

253, Yûnus, 22-23, s: 191.

B

Bâbil: El-Bakara, 102, s: 17.
Bakara (inek) kıssası: El-Bakara, 67-68-69- 

70-71-72-73, s: 11-12.
Barış: El-Bakara, 208-224-228, s: 33-36-37, 

En-Nisâ, 35-90-91-114-128, s: 85-93-98- 
100, El-Enfâl, 1-12-47-61, s: 178-179-184- 
185, En-Nahl, 28-87, s: 271-277, Ez-Zümer, 
29, s: 462, Kıtal yahut Muhammed, 35, s: 
511, El Hucurât, 10, s: 517.

Basiret: El-En'âm, 104, s: 142, El-A’raf, 203, 
s: 177, Yûnus, 43, s: 215, Yûsuf, 108, s: 
249, El-İsra, 102, s: 293, El-Câsiye, 20, s: 
501, Kaaf, 8, s: 519, El-Kıyamet, 14, s: 578.

Başa kakma: El-Bakara, 262-264, s: 45, Yû
suf, 92, s: 247, Eş-Şuarâ, 22, s: 369, Fus- 
silet, 8, s: 478, El-Hucurât, 17, s: 518, El- 
Kalem veya Nûn, 3, s: 565, Müddessir, 6, 
s: 576, İnşikak, 25, s: 590, Et-Tin, 6, s: 599.

Başak rüyası ve tâbiri: Yûsuf, 43-46-47, s: 
241-242.

Başak temsili: El-Bakara, 261, s: 45.
Başkalarının yanına girmenin âdâbı: En-

Nûr, 58-59, s: 358.
Başörtüsü: En-Nûr, 31, s: 354.
Bâtıl inançlar: El-Bakara, 189, s: 30, El- 

Mâide, 103, s: 125.
Bayram Namazı: El-A'lâ, 14, s: 593, El-Kev- 

ser, 2, s: 604.
Bedir savaşları: Âl-i İmran, 13-121-122-123- 

124-125-126-127-173-174, s: 52-66-67-73- 
74, El-Enfâl, 7-12-19-42-43-44-67-71, s:
178-179-180-183-186-187, Sâd, 11, s: 454.

Belâgat: El-En’âm, 112, s: 143, Er-Rahmân,
I- 2-3-4, s: 532.

Birlik ve beraberlik: Âl-i İmran, 103, s: 64, 
El-Enfâl, 46, s: 184, Et-Tevbe, 107, s: 205, 
Er-Rûm, 32, s: 408, Eş-Şûra, 13-46, s: 
485-489.

Borç-borçlu: El-Bakara, 280-282-283, s: 48- 
49-50, En-Nisâ, 11-12, s: 79-80, Et-Tevbe,
60-88, s: 197-201, Et-Tûr, 40, s: 526, El-Vâ- 
kıa, 66, s: 537, El-Kalem veya Nûn, 46, s: 
567.

Boşanan kadınlar: El-Bakara, 228, s: 39.
Boşanma: El-Bakara, 229-230-232-237, s:

37-38-39.
Boşboğazlık: El-Mümtehine, 1-10, s: 

550-551.
Boş söz: Müddessir, 45, s: 575.
Boş vakit geçirme: El-İnşirâh, 7, s: 598.
Böbürlenmek: En-Nisâ, 36, s: 85, Hûd, 10, 

s: 223, Lokman, 18, s: 413,El-Hadîd, 23, s: 
541, Et-Tegâbün, 1-5, s: 602.

Bühtân (iftira): En-Nisâ, 112, s: 97, En-Nûr,
4-5-18-19-20-23-24-25, s: 351-352-353, El- 
Hucurât, 6, s: 517, El-Kalem veya Nûn, 10-
II- 12-13-14-15-16, s: 565-566, El-Hümeze, 
1, s: 603.



63, s: 404, El-A’lâ, 1-2-3-4-5, s: 593.
Allah’ın velî kullan: En-Nisâ, 146, s: 102, 

Yûnus, 62-64, s: 198, El-Cin, 26-27, s: 575.
Allah’ın sıfatlan: Fatiha, 1-3, s: 3, El- 

Bakara, 77-107-143-160163-182-199-218- 
226-235-251-255, s: 13-18-23-25-29-32-35- 
37-39-42, Âl-i İmran, 4-8-31-89-129-146- 
155-173-174, s: 51-55-62-67-69-71-73-74, 
En-Nisâ, 22-23-25-34-43-64-7095-96-99- 
100-106-110-129-149, s: 82-83-85-86-89-90 
95-97-100-103, El-En’âm, 45-147-151, s: 
134-149, El-A’raf, 54-99-180-181-183, s: 
158-164-175, El-Enfâl, 30, s: 181, Et-Tevbe, 
115-117-118, s: 206-207, Yûnus, 21-60, s: 
212-216, Hûd, 6-102-121-122, s: 223-234- 
236, Er-Ra’d, 6-31-33-41, sı 251-254-255, 
İbrâhim, 7-27-47-51, s: 257-260-262, En- 
Nahl, 37-47-81, s: 272-273-277, El-İsra, 25, 
s: 285, El-Enbiyâ, 110, s: 332, El-Hac, 60- 
65-70, s: 340-341, El-Furkan, 58-60-63, s: 
366, En-Neml, 57-73, s: 383-384. El-Anke- 
bût, 60, s: 404, El-Ahzab, 24-43-53, s: 422- 
424-426, Es-Secde, 6, s: 416, Sebe’, 1-2-26, 
s: 429-432, Fâür, 2-15-34-38, s: 435-437- 
439, Es-Sâffat, 171-180-182, s: 453, Ez- 
Zümer, 37-53, s: 463-465. El-Mü’min, 3-10, 
s: 468-469, Fussilet, 46, s: 482, Eş-Şûra, 
23-26-44-51, s: 487-488-489, Ed-Duhan, 16, 
s: 497, Et-Tûr, 28. s: 525. En-Necm, 32, s: 
528, El-Hadîd, 11, s: 539, El-Mücadele, 2, 
s: 543, El-Mülk, 3-10-20-23-26-28-29, s: 
563-564-565, El-Bürûc, 12-14, s: 592, El- 
Alâk, 4, s: 599.

Allah’ın fazh: El-Bakara, 5-105-213-245- 
253-255-269-272, s: 4-17-34-40-43-46-47, 
Âl-i İmran, 73-74-129, s: 60-67, En-Nisâ, 
83-175, s: 92-106, El-En’âm, 25-83-88-111- 
112-125-149, s: 131-139-143-145, El-A’raf, 
30-178-186, s: 154-174-175, Et-Tevbe, 28, 
s: 192, Yûnus, 25-49-97-100-101-107, s: 
212-215-220-221, Hûd, 9-118-119, s: 223- 
236, Yûsuf, 110, s: 249, Er-Ra’d, 26-31-33, 
s: 253-254, İbrâhim, 4, s: 256, En-Nahl, 9- 
108-109, s: 269-280, El-İsra, 18-19-2030 
43-46-86-87, s: 285-286-287-291-292, El- 
Kehf, 57, s: 301, Meryem, 76, s: 311, El- 
Enbiyâ, 9, s: 323, El-Hac, 16-17, s: 335, En- 
Nûr, 21-38-46, s: 353-356-357, El-Kasas, 
56, s: 393, El-Ankebût, 62, s: 404, Er-Rûm, 
36-37, s: 409, Sebe’, 39, s: 433, Fâtır, 8, 
s: 436, Yâsin, 43-44, s: 444, Ez-Zümer, 23, 
s: 462, Eş-Şûra, 13-27, s: 485-467, El- 
Câsiye, 23, s: 502, El-Hucurât, 7-8, 517, El- 
Mücadele, 21, s: 545, El-Haşr, 19-20, s: 
549, El-Cumua, 4, s: 554, Et-Teğâbün, 11, ̂

s: 558, El-İnsan yahut Ed-Dehr, 27-31, s: 
581.

Allah’ın kudreti: Fatiha, .1, s: 3, El-Bakara,
22-74-115-117-164-255-259-260-284, s: 5-
12-19-26-43-44-45-50, Âl-i İmran, 5-6-83-
97-189, s: 51-61-63-76, El-Mâide, 48, s: 
117, El-En’âm, 1-3-12-18-59-65-95-99-103, 
s: 129-130-135-136-141-142, Et-Tevbe, 
116, s: 206, Yûnus, 4-6-18-61, s: 209-211- 
216, Hûd, 6-56, s: 223-229, Er-Ra’d, 8-20
32-34, s: 251-253-254, İbrâhim, 19-20-32- 
34, s: 259-260-261, En-Nahl, 1-22-4048-52-
60- 61-74-77-79-81, s: 268-270272-273-274, 
Hicr, 16-25, s: 270, El-İsra, 25, s: 285, El- 
Kehf, 109, s: 305, Meryem, 65, s: 311, Tâ- 
Hâ, 6-8, s: 313, El-Hac, 61-66-74-76, s: 340 
341-342, En-Nûr, 35-41-50-53, s: 355-356- 
357, En-Neml, 59-65, s: 383-384, El-Anke
bût, 21-22-52, s: 399-403, Er-Rûm, 19-28- 
46-48, s: 407-408-410, Lokman, 10-11-16- 
25-3034, s: 412-413-414-415, Sebe’, 24, s: 
432, Fâtır, 3-14-15, s: 435-437, Yâsin, 12- 
36-41-42, s: 441-443-444, Ez-Zümer, 5-6-
21-62-63, s: 459-461-466, El-Mü’min, 19-
61- 69, s: 470-475-476, Fussilet, 39-47-48, 
s: 482-483, Eş-Şûra, 4-5-9-11-12-19-29, s: 
484-485-487, Ez-Zühruf, 9-13-85, s: 500- 
501-496, El-Ahkâf, 33, s: 507, El-Fetih, 14, 
s: 513, Kaaf, 6-11-16, s: 519-520, Ez-Zâri- 
yât, 2023-47-5056-60, s: 522-523-524, En- 
Necm, 42-55, s: 529, El-Kamer, 54, s: 532, 
Er-Rahmân, 1-30, s: 532-533, El-Hadîd, 1-
6-17, s: 538-539-540, El-Mülk, 1-17, s: 563- 
564, Abese, 23-32, ş: 586, El-Bürûc, 13-16, 
s: 592, El-Fil, 1-2-3-4-5, s: 603.

Allah korkusu: El-Bakara, 74-150-194-212, 
s: 12-24-31-34, Âl-i İmran, 102-200, s: 64- 
77, El-Mâide, 93, s: 124, El-En’âm, 72, s: 
137, El-A’raf, 35, s: 155, El-Enfâl, 2-29, s: 
178-181, Yûnus, 31, s: 213, Hicr, 45, s: 
265, En-Nahl, 3051-52, s: 271-273, El-Hac, 
34, s: 337, El-Mü’minûn, 1-2-70, s: 343-347, 
Ez-Zümer, 61, s: 466, Et-Teğâbün, 16, s: 
558, Et-Talâk, 5, s: 559, El-Mülk, 12, s: 563, 
Müddessir, 56, s: 578.

Allah sevgisi: El-Bakara, 165-177-186, s: 20 
28-29, Al-i İmran, 31-32-81, s: 55-61, El- 
Enbiyâ, 90, s: 330, En-Nûr, 31, s: 354, El- 
Mücadele, 7, s: 544.

Allah yolunda öldürülenler: Âl-i İmran, 
169-172, s: 73.

Amel defteri: En-Nisâ, 13-14, s: 80, El-İsra, 
13, s: 284, El-Enbiyâ, 47, s: 327, Sâd, 16, 
s: 454, Ez-Zümer, 69, s: 467, El-Câsiye, 28, 
s: 502, El-Vâkıa, 8, s: 535, Müddessir, 52, 
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ziât, 33-39, s: 585, Abese, 32-41, s: 586- 
587, Et-Tekvir, 8-14, s: 587, El-İnfitâr, 5-
9-13-19, s: 588, El-Mutaffifin, 15-36, s: 589- 
590, El-İnşikak, 7-10, s: 590, El-Gâşiye, 1- 
16, s: 593-594, El-Fecr, 22-29, s: 594-595, 
El-Beyyine, 7, s: 600, Ez-Zilzâl, 6-8, s: 601, 
El-Mâûn, 1, s: 604.

Ahlâk: El-Bakara, 129-151-172-232, s: 21-24-
27-38, Âl-i İmrân, 77-164, s: 60-72, En- 
Nisâ, 49, s: 87, El-Enfâl, 53, s: 185, Et- 
Tevbe, 103, s: 204, El-Kehf, 19-74, s: 296- 
302, Meryem, 19, s: 307, Tâ-Hâ, 76, s: 317, 
En-Nûr, 21-28-30, s: 353-354-355, Eş- 
Şuarâ, 137, s: 374, Fâtır, 18, s: 437, El- 
Cumua, 2, s: 554, El-Mülk, 4, s: 565, En- 
Naziât, 12, s: 584, Abese, 3-7, s: 586, El- 
A’lâ, 14, s: 593, Eş-Şems, 9, s: 596, El-Leyl, 
18, s: 597, El-Alâk, 6-7, s: 599.

Ahmed aleyhisselâm: Es-Saf, 6, s: 553.
Aile: El-Bakara, 215, s: 34, En-Nisâ, 36, s: 85, 

El-En’âm, 151, s: 149, El-Enfâl, 41-72-75, 
s: 183-187, Er-Ra’d, 38, s: 255, En-Nahl, 
90, s: 278, El-İsra, 23, s: 285, Hier, 54, s: 
265, El-Ankebût, 8-32-33, s: 398-401, Lok
man, 14, s: 413, El-Ahzab, 4-6, s: 419, El- 
Mü’min, 8, s: 469, Eş-Şûra, 23, s: 487, El- 
Ahkâf, 15-18, s: 505, Et-Tûr, 21, s: 525, El- 
Hadîd, 2, s: 538, Et-Teğabün, 33, s: 579, 
El-İnşikak, 9-13, s: 590.

Akıl: El-Bakara, 44-73-75-76-164-170-171-
179-242-269, s: 8-12-26-27-28-40-46, Âl-i 
İmran, 65-100-118, s: 59-63-66, El-Mâide,
58-103, s: 119-125, El-En’âm, 32-151, s: 
132-149, El-A’raf, 169, s: 173, El-Enfâl, 22, 
s: 180, Yûnus, 16-92-100, s: 190-202-204, 
Hûd, 51, s: 228, Yûsuf, 109-111, s: 235, Er- 
Ra’d, 4-19, s: 250-253, İbrâhim, 52, s: 262, 
En-Nahl, 12-67, s: 269-275, Tâ-Hâ, 53-128, 
s: 316-322, El-Enbiyâ, 10-67, s: 323-328, s: 
El-Hac, 46, s: 338, El-Mü’minûn, 80, s: 348, 
En-Nûr, 58-59-61, s: 358-359, El-Furkan, 
44, s: 365, Eş-Şuarâ, 28, s: 369, El-Kasas, 
60, s: 394, El-Ankebût, 35-43-63, s: 401- 
402-404, Sâd, 29-43, s: 456-457, Ez-Zümer, 
9-18-43, s: 460-461-464, El-Mü’min 54-67, 
s: 474-4̂5, El-Hadîd, 27, s: 540, Et-Talâk, 
10, s: 558, El-Mülk, 10, s: 563, El-Fecr, 5, 
s: 594.

Akraba: El-Bakara, 27-83-177-180-215, s: 6-
13-28-34, En-Nisâ, 7-8-11-33-36-135, s: 79- 
84-85-101, El-Mâide, 106. s: 126,El-En’âm, 
152, s: 150, El-Enfâl, 41, s: 183, Et-Tevbe, 
113, s: 206, Er-Rûm, 38, s: 409, El-Ahzab, 
6, s: 419, Fâtır, 18, s: 437, Eş-Şûra, 23, s: 
487, Kıtal yahut Muhammed, 22, s: 510,

El-Haşr 7, s: 547, El-Mümtehine, 3, s: 550, 
El-Hâkka, 35, s: 569, El-Beled, 15, s: 596.

Alay etmek: El-Hucurât, 11, s: 517, El- 
Hümeze, 1, s: 603.

Aldanmak: El-En’âm, 32, s: 132, El-Ankebût, 
64, s: 405, Kıtal yahut Muhammed, 36, s: 
511, Fâtır, 5, s: 436, El-Hadîd, 20, s: 541.

Aldatmak: El-Mutaffifîn, 1-3, s: 589.
Allah’a teslimiyyet: El-Bakara, 155-156, s: 

25, Âl-i İmran, 26, s: 54, El-En’âm, 162- 
163, s: 151, Er-Ra’d, 22, s: 253, El-Kehf,
23-24, s: 297.

Allah’a Tevekkül: Et-Talâk, 3, s: 559, Eş- 
Şuarâ, 217-220, 377, El-Ahzab, 3, s: 419, 
Et-Teğâbün, 13, s: 558.

Allah’ın birliği: El-Bakara, 116-117-163- 
165-255, s: 19-25-26-43, Âl-i İmran, 2-5-6- 
18, s: 51-53, En-Nisâ, 48-49-116, s: 87-98, 
El-Mâide, 17-72-77, s: 111-121-122, El- 
En’âm, 21-24-56-80-81-94-100-103-106- 
148, s: 131-135-138-140-141-149, Et- 
Tevbe, 28, s: 192, Yûnus, 18-28-36-66-68-
69-70, s: 211-213-214-217, Er-Ra’d, 33-34, 
s: 254, En-Nahl, 35-36-57-62-72-73, s: 272- 
274-275-276, El-İsra, 22-39-40-42-43-44- 
111, s: 285-287-294, Meryem, 35-89-91, s: 
308-312, El-Enbiya, 18-29, s: 324-325, El- 
Hac, 31-34-71, s: 337-341, El-Mü’minûn, 
91-92, s: 349, Sebe’, 27, s: 432, El-Furkan, 
1-2, s: 360, En-Neml, 59-65, s: 383-384, El- 
Kasas, 62-75-88, s: 394-395-397, Er-Rûm, 
40, s: 409, Es-Sâffat, 4-5-149-163, s: 447- 
452-453, Ez-Zümer, 4-14-15-27-29-32-36-
38-43-46-64-67, s: 457-461-462-463-464- 
466, El-Mü’min, 3-12-15-20-66, s: 468-469- 
470-475, Fussilet, 6-7-9-37-38-43, s: 478- 
481-482, Ez-Zariyât, 51, s: 523, Ed-Duhan, 
8-9, s: 497, El-Haşr, 1-22-24, s: 546-549, El- 
Cin, 3, s: 573, El-İhlâs, 1-4, s: 606.

Allah'ın bize yakındığı: El-Vâkıa, 85, s: 538.
Allah'ın emirleri: El-Bakara, 83, s: 13, El-

En’âm, 151-153, s: 149, El-A’raf, 33, s: 155, 
El-Hac, 30, s: 336, El-Mü’minûn, 86, s: 348, 
Lokman, 14, s: 413, Fussüet, 34, s: 481, Eş- 
Şûra, 36-43, s: 488, El-Hucurât, 19-12, s: 
518, El-Mücadele, 9, s: 544, Müdessir, 3-
7, s: 576.

Allah'ın nuru: En-Nûr, 35-36, s: 355, Es-Saf,
8, s: 553.

Allah'ın varlığı: Er-Ra’d, 2-4, s: 250, El-Hac, 
18, s: 335, El-Mülk, 19-30, s: 564-565, el- 
En’âm, 73-78, s: 137-138, El-Ankebût, 61-



MEVZULARIN ALFABETİK FİHRİSTİ
Sûre isimlerinden sonra gelen rakamlar âyet numaralarını, s harfinden 

sonra gelen rakamlar da sayfa numaralarım gösterir.

Abdest: El-Mâide, 6, s: 109.
Adak: El-Bakara, 70, s: 12, Âl-i İmran, 35, 

s: 55, Meryem, 26, s: 308, El-Hac, 29, s: 
336, El-İnsan-Ed Dehr, 7, s: 580.

Adalet: El-Bakara, 282, s: 49, Âl-i İmran, 8- 
18-21, s: 51-53, En-Nisâ, 3-58-127-129, s: 
78-88-89-100, El-Mâide, 8-42, s: 109-116, 
El-En’âm, 152, s: 150, El-A’raf, 29-159-181, 
s: 154-171-175, Yûsuf; 4-54, s: 236-243, En- 
Nahl, 9-76-90, s: 269-276-278, Tâ-Hâ, 2, s: 
313, El-Enbiyâ, 47, s: 327, Eş-Şuarâ, 15, 
s: 368, El-Ahzab, 5, s: 419, El-Hadîd, 25, 
s: 542, El-Mümtehine, 8, s: 551.

Adam öldürmek: El-Bakara, 178, s: 28, En- 
Nisâ, 29-92-93, s: 84-94, El-Mâide, 32, s: 
114, El-Enâm, 151, s: 149, El-İsra, 33, s: 
286, El-Furkan, 68, s: 367.

Âd kavmi: El-A’raf, 65-74, s: 159-161, Hûd, 
50-59-60, s: 228-229, Er-Ra’d, 9, s: 251, El- 
Hac, 42, s: 338, El-Furkan, 38-39, s: 364, 
Eş-Şuarâ, 125, s: 373, El-Ankebût, 38, s: 
401, Sâd, 13, s: 454, El-Mü’min, 30-31, s: 
471, Fussilet, 13-15, s: 479, Kaaf, 14, s: 
519, Ez-Zâriyât, 41-42, s: 523, En-Necm, 
50-51, s: 529, El-Kamer, 18-21, s; 530, El- 
Hâkka, 4-6, s: 567, El-Fecr, 6, s: 594.

Âdem aleyhisselâm: El-Bakara, 30-34-35, 
s: 7, Âl-i İmran, 33-34, s: 55, El-A’raf, 2-
19, s: 152-153, Meryem, 58, s: 310, Tâ-Hâ, 
116-117-120-121, s: 321.

Âdet görme: El-Bakara, 222, s: 36.
Affetmek: El-Bakara, 173-182-185-287, s:

27-29-46, Âl-i İmran, 28, s: 54, En-Nisâ, 16- 
22, s: 81-82, El-Mâide, 3-89-93, s: 108-123- 
124, El-En’âm, 54-55-119-145, s: 135-144- 
148, En-Nahl, 119, s: 282, En-Nûr, 4-33, s: 
351-355, Eş-Şuarâ, 25-30-34-40, s: 369- 
370, El-Mücadele, 2, s: 543, El-Müzzemmil,
20, s: 576.

Âdem’in iki oğlu: El-Mâide, 27, s: 113.

Ahde Vefa: El-Bakara, 27-40-63-80-83-84-
93-100-124-177, s: 6-8-11-13-14-15-16-20- 
28, Âl-i İmran, 76-77-81-183-187, s: 60-61-
75-76, En-Nisâ, 21-90, s: 82-93, El-Mâide, 
1-7-12-14-70, s: 107-109-110-111-120, El- 
Â’raf, 102-134-169, s: 164-167-173, El- 
Enfâl, 72-74-75, s: 187, Er-Râ’d, 20-25, s: 
253, En-Nahl, 91-95, s: 278, El-İsra, 34, s: 
286, Meryem, 78-87, s; 312, El-Mû’minûn, 
8-9, s: 343, Ez-Zühruf, 49, s; 494, El-Fetih, 
10, s: 513.

Âhiret günü: Fatiha, 3, s: 2, El-Bakara, 4-8- 
46-48-85-94-102-123-130-200-217-220, s: 3- 
4-8-14-16-17-20-21-32-35-36. Âl-i İmrân,
22-30-45-56-106-107, s: 53-55-56-58-64, En- 
Nisâ, 74-77-134 s: 90-91-100, El-Mâide, 5-
33-41, s: 108-114-115, El-En’âm, 32-92-160, 
s: 132-140-151, El-Enfâl, 67, s: 186, Et- 
Tevbe, 19-38-69, s: 190-194-199, Yûnus, 
26-27-64, s: 213-217, Hûd; 16-19-22-103, 
s: 224-225-234, Yûsuf, 37-57-101-109, s: 
240-243-248-249, Er-Ra’d, 26-34-36, s: 253- 
254-255, El-İsra, 7-10-19-21-45, s: 283-284- 
285-287, Eş-Şuarâ, 75-85, s: 371-372, Tâ- 
Hâ; 70-74-97-111-127, s: 317-319-320-322, 
El-Hac; 2-11-15-23-33-34, s: 333-334-335- 
337, El-Mü’minûn, 100,105, s: 349-350, Eş- 
Şuarâ, 87-89, s: 372, En-Neml, 67-91-92, 
s: 384-386, El-Kasas, 70-83-84, s: 394-396, 
Sebe’, 21, s: 431, Es-Sâffat, 20-59, s: 447- 
449, Ez-Zümer, 9-26-45-48-70-75, s: 460- 
462-464-465-468, Fussilet, 7-27-28-31, s: 
478-480-481, Eş-Şûra, 20, s: 486, Ed- 
Duhan, 16-40-57, s: 497-499, El-Câsiye, 9-
10-28-35, s: 500-502-503, Kaaf, 21-35-41- 
44, s: 520-521, Ez-Zariyat, 6, s: 521, Er- 
Rahmân, 41-77, s: 434-435, El-Vâkıa, 7-86- 
94, s: 535-538, El-Hadid, 12-15, s: 540, Et- 
Teğâbün, 9-10, s: 557-558, El-Mülk, 6-12- 
27, s: 563-565, El-Kalem, 42-43, s: 566-567, 
El-Hâkka, 18-32, s: 568, El-Meâric, 1-3-8- 
18, s: 569-570, El-Müddesir, 38-53, s: 577- 
578, El-İnsan, Ed-Dehr, 7-22, s: 580, El- 
Mürselât, 7-15-29-45, s: 581-582, En-Nâ-



Hıristiyanlık âleminde şu anda sayıları 1500’ü aşan Protestan mezhepleri (sectes) 
mevcuttur. Bu parçalanmadaki en büyük âmil, onların kendi kutsal kitaplarını heva 
ve heveslerine uyarak tercüme ve tefsir etmeleridir.

Kur’ân-ı Kerim’in aslı tektir. Metin ve mânâ itibariyle Allah kelâmıdır; Kadîmdir. 
Tercüme ve meâller ise kul sözüdür, çok sayıdadır, dil olarak kul sözüdür, yaratık
tır. Kur’ân’da hata yoktur; tercümede, tercüme ve açıklama hatası olabilir. Kur’ân, 
ümmetin vahdetini sağlar; tercümeler onun yerini alırsa vahdet bozulur, fırkalar doğar.

İşte bu sebeplerden dolayı ehl-i sünnet Müslümanları, Kur’ân tercüme ve açıkla
maları mevzuunda çok hassasiyet göstermişler; tâbir câizse iktisatlı hareket etmişlerdir.

Yüce kitabımız, “ Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” buyuruyor. Kur’ân-ı Ke- 
rim’den hüküm çıkartmak ilim ve ihtisas isteyen bir iştir. Sadece mü’min ve müslim 
olmak, Kur’ân’dan ahkâm çıkartmak ve tefsir yapmak için yeterli değildir. Mutlaka 
ihtisas, ehliyet, liyakat ve icazet sahibi olmak gerektir. Aksi takdirde Kur’ân’ın hak
kı çiğnenmiş, O’na saygısızlık edilmiş, İslâmî ilim hiyerarşisi yıkılmış, ümmet içinde 
anarşiye sebebiyet verilmiş olunur.

Sözü uzatmayalım: Türkçe hiçbir tercüme, meâl ve tefsirden şer’î hüküm çıkarıla
maz. Bu iş, mutlak müctehid derecesine yükselmiş büyük âlimlerimizin işidir. Bizler, 
“Ey iman edenler! Allah’a, Resûlüne ve içinizden emir sahibi olanlara itaat ediniz” 
İlâhi emri uyarınca Rabbani âlimlere itaat etmekle mükellefiz.

1908 İkinci Meşrutiyet hareketine kadar ülkemizde Türkçe meâl olarak belli başlı 
dört eser vardı: Tıbyan Tefsiri, Mevakib Tefsiri, Tefsir-i Cemâlî (Mısır’da basılmış
tır), Hulâsatü’l-Tefâsir. Bunlar da ihtiyaca yetiyordu. İkinci Meşrutiyetle birlikte Kur’- 
ân’a ve İslâm’a suikastler başladı. İktidarı ele geçiren masonik, sabataist, dinsiz, ra- 
fızî güçler tercüme ve tefsirlerle ortalığı karıştırmaya başladılar. Zeki Megamiz adlı 
Hıristiyan bir Arap, Kur’ân’ımızı Türkçeye tercüme ettiyse de Müslümanların tepki
sinden korkularak bastırılamadı. Onun ardından Cihan Kütüphanesi sahibi Mihran 
Efendi, mukaddes kitabımızı Fransızca tercümesinden yalan yanlış çevirterek piya
saya sürdü. Bu işte para olduğunu gören İranlı Naci Kasım adlı kitapçı da, paldır- 
küldür bir tercüme hazırlatarak bu kâr yarışına katıldı. İşte o günden beri ortaya 
düzinelerce Kur’ân’ın Türkçe tercüme ve tefsiri çıkarıldı. İçlerinden ancak birkaçı 
ciddî ve İlmî şekilde hazırlanmıştır.

Elinizdeki bu Kur’ân meâlinin bazı özelliklerini belirtmek isteriz:
Hazırlayan merhum Ahmed Davudoğlu hocamız, Şumnu Nüvvab Medresesi ve Ez- 

her Üniversitesi mezunu ehliyetli, liyakatli ve icazetli bir din âlimidir. Kendisi tabakat-ı 
fukaha içinde fetva vermeye ehil bir bilgin olup işbu eserinin kendisi için bir hayır 
ve hasenat vesilesi olmasını, Kur’ân’ın şefaatine nailiyetini ümid ve temenni ederiz. 
Eser titizlikle hazırlanmış. Sırf maddî menfaat temini için yayınlanan eserlere nisbet- 
le güvenerek alıp, müracaat edebileceğiniz bir meâldir. Ancak yukarıda da belirttiği
miz gibi, Arapça bilmeyen, İlmî ve ehliyeti olmayan hiçbir Müslüman bu meâlden 
(veya başkalarından) din hükmü çıkartamaz. Böyle bir cür’et gösterirse haddini aş
mış ve günah işlemiş olur. Okuyucu kardeşlerimize bu hususu önemle hatırlatırız.

UBEYDULLAH KÜÇÜK
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Takriz
Meâllere, tercümelere, tefsirlere ve bu esere dair

Kur’ân-ı Kerim’in yüce mânâ ve hükümlerinin Arapça bilmeyen Müslüman ka- 
vimlere açıklayıp anlatılması asırlardan beri iki metodla gerçekleştirilmiştir.

Birincisi: Konuları sistemli bir şekilde sıraya dizilmiş, müfredatı tertipli bir hale 
getirilmiş vaaz, irşad, ahlâk, ilmihal, fıkıh, ahkâm vs. kitaplarıyla. Bunlar ulu kita
bımızın çeşitli konularındaki buyruk ve öğretilerini açıklayan kısmî tefsirler mahiye
tindedir ve her sınıf halkın istifade edebileceği bir çeşitlilik ve zenginlik tablosu arz- 
ederler.

İkincisi: Meâller, tercümeler, tefsirlerdir.
Kur’ân-ı Kerim, atalarımızın İslâmiyetle şereflenmeye başladıkları ilk asırlardan 

itibaren Türkçeye çevrilegelmiştir. Bazı bilgisizlerin veya kötü niyetlilerin “Kutsal 
kitabımız öz dilimize çevrilsin, hocalar Yaratanla kul arasından çekilsin!” teraneleri 
tamamen yersizdir. Çünkü, bizim kendi dilimizle Kur’ân tercümeleri başlangıçtan 
beri eksik olmamıştır.

Ancak çok önemli ve ince bir nokta vardır: Acaba Müslüman, kutsal kitabını, onun 
tercümelerini ve tefsirlerini okuyarak öğrenebilir mi? Bu verimli bir metod mudur? 
Ne gibi sakıncaları vardır? Dindar olmadıkları halde tercümelere taraftar olanların 
gerçek niyet ve hedefleri nelerdir?

Açıklayıcı bir örnek verelim: Yirmibeş yaşında hidâyete ve imana gelen, o zamana 
kadar hiçbir dinî bilgi edinmemiş olan yüksek tahsilli bir kimse abdesti ve namazı 
öğrenmek istemektedir. Kendisine önce birkaç Türkçe Kur’ân meâli, onların yanın
da 15-20 ciltlik tefsirler verelim. Bunları okumak suretiyle bu yeni Müslüman acaba 
taharet ve namazı öğrenebilecek midir? Hayır! Hattâ aylarca, yıllarca çalışsa yine 
öğrenemez.

Ama bu zata küçük bir namaz hocası verilse, yarım saatte isttediği bilgileri öğrene
bilir.

Demek ki, bir Müslümanın imanını, dinini, şeriatını, fıkhını öğrenebilme için en 
doğru, en kolay, en isabetli yol metodlu ve sistemli bir ilmihal - din bilgisi kitaplarını 
okumasıdır.

Millî dillerdeki Kur’ân tercümeleri ancak birer yardımcı kaynak mahiyetindedir.
Dini öğrenmede Kur’ân tercüme ve tefsirlerini ön plana alıp Peygamber (s.a.v.) 

vârisi ulemanın hazırladığı din kitaplarını devreden çıkartmak isteyenler, ya İslâmî 
hiyerarşiyi yıkmak isteyen din düşmanları; yahut Sünnîliği zayıflatıp yerine Rafızî 
fırkalardan birini ikame etmeyi planlayan erbab-ı fesattır.

............ ..............— 7— '



Kur’ân-ı Kerim’i yanlış ve eksik bir ifade ile dilimize aktarıp, utanıp sıkılmadan 
“Kur’ân” veya “Türkçe Kur’ân” adını verenlere, büyük müfessir M.Hamdi Yazır’- 
ın “Türkçe Kur’ân mı var behey şaşkın?” cümlesiyle hitabı yeterli bulmaktayız.

Tefsir lâfzı, âyetlerin mânâlarını verdikten sonra, iyice açıklayıp izah etmek mâ
nâsına gelmektedir. Usûl-i fıkıh ilmi açısından kelimeye baktığımızda “Kapalı taraf
ları bulunan bir lâfzı açıklama”ya TEFSİR denilmektedir.

“Nesih” , dinî bir hükmün hilâfına sonradan şer’î bir delilin delâlet etmesine isim 
olmuştur. Tebdile uğrayan âyet-i kerimeye “Mensûh” , sonradan indirilip onun hük
münü değiştiren âyet-i celileye ise “Nâsih” adı verilmektedir. Bu hususları etraflıca 
ifade etmek üzere tedvin edilmiş bulunan ilme “Nâsih ve Mensûh ilmi” denilmektedir.

Bu ilim dalında âyet-i celilelerin hükümleri; hangi âyetlerin muhkemâttan olup ken
dileri ile amel edileceği ve hangi âyetlerin ifade ettiği hükümlerin kaldırılmış bulun
duğu ve onların hükümleri ile amel edilemeyeceği açıklanmış bulunmaktadır.

Nesih, emir ve yasak gibi inşâî bir mânâyı ifade eden ve edebî olduğu haber veril
memiş bulunan hususlarda ve hükümlerde cereyan eder. Cenâb-ı Hakk’ın geçmiş za
manda indirdiği ve emredici bir âyeti daha sonra gönderdiği bir âyet ile nesh etmesi, 
ilmindeki bir noksanlığı değil, İlâhî bir hikmeti açığa koyar. Neshi bir evvelki emir
den pişmanlık duyup yeni bir emir vermek mânâsında ifadelendirmek, yüce Allah’a 
imandan mahrum olmanın ve hikmet-i İlâhiyi kavrayamamanın sonucudur.

imanın hakikatleri ve inanç esasları gibi İlmî bahislerde “Nesih” kesinlikle kabil 
değildir ve olmamıştır da! “Falan işi yap” , “Falan şeyi içme” gibi inşâî ifadeler, 
açık ve sarih olarak “Ebediyyen yapmayın” veya “Hiçbir vakit içmeyin” diye kayıt
lanmadıkça nesh edilmesi kabildir.

Kur’ân-ı Kerim, kendisinden daha önce gelmiş bulunan semâvî kitapları nesh etti
ği gibi, Kur’ân-ı Kerim’in bazı âyetleri, daha sonra indirilen bir kısım âyet-i kerime
ler ile neshedilmiş bulunmaktadır. Bakara sûresinin 106. âyet-i kerimesi bu hususun 
cevaz ve hikmetini şöyle açıklamaktadır: “Biz nesh ettiğimiz veya unutturduğumuz 
bir âyetin (yerine) ya ondan daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah’ın 
her şey’e hakkıyla güçlü olduğunu bilmedin mi?”

Davudoğlu Hoca’nın meâli ile, güvenerek okunabilecek “mealler”e bir yenisi da
ha eklenmiş oldu. Merhumun ifade ve üslûp özellikleri ve güzellikleri içinde hazırla
dığı meâlden Müslüman halkımızın faydalanacağına inanmakta ve tavsiye etmekte
yiz. Eseri okuyacak olan kimselere nâçiz tavsiyemiz şudur: Âyet meâllerini ecir 
kazanmak maksadı ile ve teberriiken okumalı; hiçbir zaman onlardan kendi cü
retimizle hüküm çıkarmaya kalkışmamalıdır. Zira bu iş, muktedir, müctehidlerin 
işi olup esasen yapılmış ve fıkıh kitaplarında ifadesini bulmuştur. Eserleri ellerde 
dolaştıkça ruhu şen, kabri gülşen olsun.

Mehmed Emre



ESERİ TETK İK , TAKDİM

MEHMED EMRE
(Eskişehir-Balıkesir-Bilecik Eski Müftüsü)

Yararlı bir eser bırakmadan vefat eden insanlar, sonunda unutulmaya maruz kalır
lar. Ancak, vücuda getirdiği faydalı eserlerden istifade edildikçe rahmetle anılmaya 
mazhar olurlar. Bilhassa bu eser; kalplere iman veren, inançları kuvvetlendiren ve 
Ehl-i sünnet mezhebinin ölçülerine göre itikadları tashih eden bir kitap ise sahibini 
“İkinci hayat” diye ifade edilen mânevi ve cavidânî bir hayata ulaştırır.

İlim sahasındaki ehliyeti ve İslâmî salâbeti herkesçe müsellem bulunan merhum 
Ahmed Davudoğlu’nun kitapları, yukarıda ifadeye çalıştığımız vasıfları hâiz bulu
nan eserlerdendir.

Merhum, yazdığı kitapları “Kur’ân Meâli” ile noktalamış bulunmaktadır.
ÇİLE Yayınevi için hazırladığı meâl, üstadın hayatta bulunduğu sırada, yayınevi 

tarafından şahsımıza gönderilmiş ve gözden geçirilmesi istenilmişti. Baştan sona ka
dar okuyarak, eser hakkındaki görüşlerimi bahsi geçen yayınevine intikal ettirmiştim.

Davudoğlu Hoca’nın “Bakaa âlemi”ne göç etmesinden sonra, ÇİLE Yayınevi ta
rafından bahsi geçen meâli ilmi ölçüler çerçevesinde tekrar gözden geçirmek ve esa
sen güzel bulunan esen, daha güzel hâle getirmek için, ikinci defa tedkik ricası vaki 
oldu. Merhuma karşı olan saygım ve sevgim sebebiyle, bu teklifi tereddütsüz kabul 
ettim ve her âyet meâlinin üzerinde teemmül ederek ve gerektiği zaman “Elmalı 
Tefsiri” ile Çantay merhumunun “Meâl-i Kerimemin hakemliği muvacehesinde baş
tan sona kadar ikinci defa gözden geçirdim.

Serçe’nin sırtına dağ yüklemek kadar ağır bulunan bir işi,.aczimin ürpertileri için
de çırpınarak, yerine getirmeye çalıştım.

Muhterem okuyucu, ekseriyet itibariyle Kur’ân-ı Kerim’in dilimize aktarılmış bu
lunan mânâsında kullanılan “Meâl” , “Evi” mânâsına gelen mimli masdardır. Bu 
kelime, aynı kökten gelmiş bir ism-i mekân da olabilir. Bu takdirde, bir şeyin ulaşa
cağı gaye mânâsını ifade eder. Tefsir ilmi ıstılahında ise,“Meâl” , eksiltmek anlamı
na gelmektedir. Bu sebeple, bir kelâmın mânâsı, her yönden aynen değil de biraz 
noksanı ile hâsıl olan mânâya “Meâl” adı verilmektedir.

Bir sözün mânâsı diğer bir dilde dengi bulunan bir tâbir ile ifade etmeye “Terceme” 
denilmektedir. Allah kelâmı bulunan ve Arab lisanı ile indirilmiş olan Kur’ân-ı Ke- 
rim’i, herhangi bir milletin diline aynen aktarmanın imkânsızlığı ilimden nasibi bu
lunan kimselerin meçhulü değildir. İnsaf sahibi bulunan okuyucular, bu iki kelime
nin arasındaki farkı öğrenince elinde bulunan esere ne için “Meâl” adı verildiğinin 
aslî ve İlmî sebebini kavramış olacaklardır. Bilgisi kıt, kalp gözü hakkı görmeyen kim
selere bu gerçeği isbata çalışmak, abesle iştigal olur.
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İşte bu gibi mülâhazalarla fakir de kuru bir tercemeye taraftar değilim. Üstelik 
son senelerde okuyucuda bir delil arayıp sorma merakı da almış yürümüştür. Bir 
mesele ortaya atılır atılmaz, hemen onun âyetten veya hadîsten delilini sorarlar. O 
meselenin elbette bir delili vardır. Fakat onu bu delilden çıkarmak günümüzün oku
yucusuna mı kalmıştır?

Delilden hüküm çıkarmak ancak mezhep imamlarının, müctehidlerin yapacağı bir 
iştir. Nitekim bugüne kadar böyle bilinegelmiştir. O mümtaz zevat, bütün şer'i me
seleleri delillerinden çıkararak hazır pişmiş aş gibi bizim önümüze takdim etmişler
dir. Bize düşen vazife, delilden hüküm çıkarmaya kalkışmak değil, erbabı tarafın
dan çıkarılmış hükmü arayıp bulmak ve onunla amel etmektir. Bunun yeri ise fıkıh 
ve kelâm kitaplarıdır.

Şimdi benim bu meâli yapmamdan fikrimin değiştiği zan olunmasın. Hayır! Ka
naatim değişmiş değildir. Ancak tercemeye ihtiyaç yoktur da denilemez. Bilâkis çok
tur. Onun için düşündüm taşındım, mensûh âyetleri bildirmek, ayrı ayrı mânâlara 
gelebilen bazı âyetleri dipnotu ile göstermek, anlaşılmaya yardımı olsun diye âyet
lerin nüzul sebeplerini ve icabında kısaca izahlarını parantez içine almak sûretiyle 
yazılırsa, umulur ki, tercemenin faydası, zararından çok olur kanaatına vardım ve 
nihayet teklifi kabul ederek bu şekilde bir meâl yazdım. Okuyan ihvânımdan tekrar 
recam, dikkatli davranarak kendi anladıkları şekilde hüküm çıkarmaktan kaçınma
larıdır. Ben elimden gelen dikkat ve gayreti gösterdim. Bununla beraber hatasız bir 
iş yaptığımı iddia edemem. Elbette yine hatalarım olmuştur. Bunların affını Cenab-ı 
Feyyâz-ı Mutlak Hazretleri'nden niyaz eylerim.

Meâli hazırlarken bana yardımlarda bulunan Şevket Gürel ile basım ve yayınını üze
rine alan İsmet Celep'e candan teşekkürler eder, muhterem okuyucularıma Cenâb-ı Hak'
tan feyizler dilerim.

C â m iü 'l-E z h e r  Ş e r ia t F a k ü lte s i M e zu n u , Y ü k s e k  Is lâ m  
E n s titü s ü  E s k i M ü d ü rü  ve  A ra p  D ili ve  E d e b iy a tı M u a llim i

İstanbul 1981



ONSOZ

Kur'ân-ı Kerim in Türkçe bir meali, senelerden beri birçok dostlarım tarafından 
bana teklif olunmaktadır. Ben, bugüne kadar çeşitli mülâhazalarla buna yanaşma
dım. Bu mülâhazalardan bazıları şunlardır:

1 — Ayetlerin veya hadîslerin kuru bir tercemesinin zararı, faydasından çok ola
bilir. Çünkü, gerek Kur'ân'da, gerekse sünnette nesih câridir.

Nesih: ŞerT bir hükmün Allah tarafından kaldırılması veya değiştirilmesidir. Kur'ân-ı 
Kerim'de öyle âyetler vardır ki, bükümleri değişmiştir. Meselâ: Kâfirûn Sûresi'nin so
nunda kâfirlere hitaben, "Sizin din iniz size benim dinim  bana!" denilmesi emir bu- 
yurulmuştu. Fakat bu emir İslâm'ın başlangıcında idi. Sonra, i'lây-ı kelimetullah için 
kâfirlerle harp emrolunmuştur. Ve bu emir, kıyamete kadar muhkem (1) olarak kal
mıştır. Şimdi okuyucuya bu cihet açıklanmadan, âyet-i kerime sırf bir terceme ile 
bırakılırsa, haklı olarak kâfirle cihad farz olmadığı zannına kapılabilir.

Flatta bugün revaçta olduğu gibi, mutlak bir insan sevgisi ortaya çıkabilir. Flalbu- 
ki hakikat böyle değildir. Fîakikatte Müslümanlara insan sevgisi mutlak değil, Müslü
man olması kaydıyla emredilmiştir. Yani, bir Müslüman ancak din kardeşini sever, 
sayar. Müslüman olmayan kimse, babası veya oğlu bile olsa onu sevemez. Binaena
leyh nesih mutlaka bildirilmelidir.

2— Kitap ve sünnette tahsis, takyîd ve istisnâ gibi şeyler câridir. Bilmeyen bir kimse 
bunları anlayamaz; hatâ eder. Bunları ancak usûl-i fıkıh ilmini okumuş olanlar bilir.

3— Arapça'nın cümle yapısı Türkçe'ye hiç uymaz. Bâhusus Arapça'da birçok te - 
kid edatları vardır. Türkçemizde bunları tam tamına ifa etmek bizler için mümkün 
değildir. Şu halde terceme edilirken, bu hususlarda mühim noksanlıklar yapılabilir. 
Nitekim, ekseriyetle meâllerde görülen terceme noksanlıkları bu te'kid cümlelerin- 
dedir.

4 — Kaldı ki, Kur'ân-ı Kerim alelâde bir Arapça eser değil, Allah Teâlâ'nın kelâm ı 
kadîmi ve ebedî bir mûcizesidir. Onu tercemeye kalkışmak için sadece cesaret yet
mez. Terceme meselesinde herhangi bir dilden aktarılan bir eserin aslındaki kuvveti 
kaybettiği meydandadır. Ya Kur'ân-ı Kerim gibi bir mucizeyi tercemeye ne demeli!..

(1) Muhkem, konulduğu mânâya, başka hiçbir ihtimal bulunmadan açıkça delâlet eden âyet ve hadîs
(M.T.)



HATTAT HAMİD AYTAÇ
Elinizdeki bu Meâl’ in Arapça Kur’ân-ı Kerim hattı merhum Hat

tat Hâmid Aytaç’a aittir. Hayat hikâyesi kısaca şöyledir:

Hattat Hâmid Aytaç, doğumunda verilen adı ile Musa Azmi, Âmid 
(bugünkü Diyarbakır) şehrinde 1891 yılında doğdu. Onbeş yaşın
da iken İstanbul’a geldi. Hat Sanatı üzerindeki çalışmalarının ya- 
nısıra, Hukuk ve Güzel Sanatlar alanlarında da eğitim gördü. Al
manya’daki ikameti ise, ona, resim konusuna da eğilme fırsatını 
verdi. Hat Sanatındaki müstesna kaabiliyetini, eski hattatların eser
lerini titizlikle inceleyerek ve çağının üstadları ile görüşerek geliş
tirdi. Birçok matbaada hattat olarak görev yapan Hâmid Aytaç, 
“ Âmidî" Lâkabı ile tanınmıştır. İki mushafı, şâheser sayılmakta
dır. Birçok câminin, bu arada Eyüp Sultan'ın kubbe ve bâzı du
var yazıları da onun eseridir. İslâm Dünyasında pek çok hattata 
icâzet vermiş olan Hâmid, 18 Mayıs 1982 tarihinde Hakkın rah
metine kavuşmuştur.
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MEÂLİ BASKIYA HAZIRLAYANLAR:
MEHMED EMRE 

MAHMUD BAYRAM 

ALİ İHSAN YURT

MEHMED TALO

: Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik 
eski Müftüsü

: İstanbul İmam-Hatip Okulu ve Kur’ân 
Kursları eski Arapça Hocası

: Sönmez Takvimleri ve Sönmez 
Neşriyat’ın Genel Yayın 
Müdürlüğü’nden emekli

: Kayseri İlâhiyat Fakültesi Arapça 
Hocası

CELÂLETTİN BİLGİNER : Musahhih, Bilginer Tashih Bürosu
Sahibi

ŞEVKET GÜREL : Ahmed Davudoğlu Hoca’nın Özel
Kâtibi

HÂMİD AYTAÇ : Hattat, Arapça Kur’ân-ı Kerim’in
metin yazarı

Tashih, Pikaj ve Montaj: BİLGİNER Tashih Bürosu 
Dizgi: Çağdaş Dizgi 
Film: Grup Grafika 

Baskı: Engin Ofset, 1988-İstanbul
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